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“Bulut
altyapısına
yatırımlarımız
artarak devam
edecek”

“Sunduğumuz bulut bilişim sayesinde
f irmaların yatırım ve yönetim maliyeti ciddi
ölçüde düşecek ve üretkenlik üst seviyelere
taşınacak. Önümüzdeki dönemde bulut
bilişimi kullanan f irmaların sayısında çok
ciddi bir artış bekliyoruz”

D

orukNet olarak Türkiye’de ilklere imza atan, 19 yıl boyunca veri merkezi hizmetlerine odaklanan, bu alana sürekli
yatırım yapan, sektörünün öncüsü bir şirketiz. Kurumsal
erişim servisleri en önemli hizmet alanlarımız içerisinde yer alıyor.
Yaptığımız yatırımlar, altyapımız ve teknik personelimiz ile birlikte
bu alanda en güçlü ve tercih edilen internet servis sağlayıcı haline
geldik.
DorukNet olarak, her ölçekteki firmanın veri merkezi ihtiyaçlarını
karşılıyoruz. Müşterilerimize; paylaşımlı web/mail, paylaşımlı antivirüs/antispam, VPS, sunucu kiralama, cloud sunucu, sunucu barındırma, felaket kurtarma merkezi, sunucu yönetim, paylaşımlı güvenlik,
farklı seviyelerde sunucu izleme, paylaşımlı load balancing, paylaşımlı IPS/IDS, yedekleme ve security audit hizmetleri sunuyoruz.
Türkiye’de kurumların ihtiyaçlarını ve dünyadaki gelişmeleri çok
yakından izliyoruz. Bu kapsamda veri merkezi ve hosting hizmetlerinin şu anda en üst seviyesi olarak tanımlayabileceğimiz bulut bilişim
hizmetine çok büyük bir yatırım yaptık. Microsoft’un güçlü desteğini
de yanımıza alarak Türkiye’de bir ilke daha imza attık. 2011 yılının
başında Türkiye’de DorukCloud markasıyla Microsoft Hyper-V platformu üzerinde bulut bilişim hizmetini veren ilk firma olduk.
Firmalar artık sunucu, işletim sistemi ve yazılımları satın almayıp,
bu kaynakların ihtiyaç duydukları kadarını, üstelik istedikleri süre
boyunca “hizmet” olarak kullanabilecekler. Bu sayede firmanın yatı-
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rım ve yönetim maliyeti ciddi ölçüde düşecek ve üretkenlik üst seviyelere taşınacak. DorukNet’in sunmuş olduğu cloud sunucu paketlerini satın alan bir firma, sunucularını online-realtime yaratabilecek,
anlık cpu, bellek, disk, internet ihtiyaçlarını tek bir tuşla karşılayabilecek. Web tabanlı kontrol paneli sayesinde firmalar cloud sunucularını
7/24 yönetebilecek. Firmalar uygulamalarını her zaman en güncel BT
kaynağı (sunucu, yazılım vb) üzerinde ve çok yüksek servis sürekliliği
ile hiçbir yatırıma ihtiyaç duymadan çalıştırabilecekler. Bulut bilişimin en önemli faydalarından biri de firmaların BT yatırımlarını ciddi
oranda düşürmesi. Firmalar önceden tahmin edilebilir maliyet tablosunu görebilecek, BT kaynaklarını kullandıkları kadar ödeyecekler.
DorukCloud hizmeti ile DorukNet firmalara bulut bilişim üzerinden sanal sunucular, hosted exchange ve online yedekleme hizmeti
sunmaktadır.
Servislerimizi müşterilerimizden gelen geri bildirimleri göz önünde tutarak geliştirmeye devam ediyoruz. 2011 yılı internet üzerinde
sunulan bulut bilişim hizmetleri açısından bir başlangıcı temsil ediyordu. Buna rağmen çok hızlı bir büyüme oranına ulaştık. Şu an
500’ün üzerinde Cloud müşterimiz bulunmakta. Cloud altyapısına
yapmış olduğumuz yatırımlarımız artarak devam etmekte olup, bu
yıl içerisinde 300.000 Dolar daha yatırım yapmayı planlıyoruz.
Nisan 2012 içerisinde Cloud altyapımıza VMware vSphere ESXi 5 platformu teknolojisini de ekleyerek vCloud hizmetimizi devreye alaca-
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“DorukCloud ile ulaştığımız nokta bizi mutlu ediyor.
Geleceğin dünyasında bulut bilişim daha da önem kazanacak”
ğız. Böylelikle Cloud mimarimizi zenginleştirip müşterilerimize diledikleri platformu kullanabilme imkanı ve bu platform üzerinde çalışan uygulamaları müşterilerimize sunuyor olacağız. Verimliliğin ve
maliyet kontrolünün her geçen gün daha da fazla önem kazandığı
dünyada bulut bilişim servislerinin toplam veri merkezi içindeki
payının çok daha fazla yükseleceğini tahmin etmek zor değil. Hemen
olmasa bile yakın gelecekte birçok firmanın bilişim altyapı servislerini tamamı ile dış kaynak kullanımı yolu ile tedarik edeceğini öngörüyoruz. En çok tercih edilen kurumların başında gelmemizin nedenleri
arasında, servis sürekliliği ve veri güvenliği yer almaktadır.
Müşterilerimizin en önemli taleplerini çok iyi anlıyor ve en iyi hizmet
için çalışıyoruz.
Veri güvenliğini sağlamak için güvenlik yazılımlarını/donanımlarını devreye almak artık yeterli değil. Verinin üzerinde bulunduğu
sistemin/sunucunun da güvenlik açıklarına karşı düzenli olarak kontrol edilmesi gerekmektedir. DorukNet sunmuş olduğu güvenlik denetimi (security audit) hizmeti ile firmanın sunucuları üzerinde düzenli
olarak denetim yapar. Ortaya çıkan “denetim raporunu” firma ile
paylaşır. Gerekli güncellemeleri gerçekleştirir.
Merkezi saldırı tespit/önleme platformumuz ile müşterilerimizin
sunucularını internet üzerinden gelebilecek saldırılara karşı koruyoruz. Antalya’daki felaket kurtarma merkezimiz sayesinde yüksek servis sürekliliği gerektiren projeler sunuyoruz. İstanbul’daki merkezimizde 2 Gbit’i aşan internet bağlantısını İzmir ve Antalya’daki ağ erişim merkezleri üzerinden yedekliyoruz. Bugün İzmir ve Antalya bağlantılarımız fiber optik hatlar üzerinden İstanbul’daki merkezimize
bağlıdır. Sunucularını DorukNet veri merkezinde barındıran müşterilerimizin verilerini; günlük, haftalık, aylık olarak yedekliyor ve üç ay
boyunca saklıyoruz. Müşterilerimize sunduğumuz servislerde güvenliği esas alan bir anlayışa sahibiz. Güvenlik altyapısına, kapasite ve
yeni özellik kazandırma amacıyla sürekli yatırım yapıyoruz.
Yaptığımız her proje mutlaka güvenlik açısından da değerlendiriliyor.
Güvenlik konusunda en önemli unsur olan insan kaynağımızı hem
yeni ortaya çıkan tehditler hem de yeni teknolojiler konusunda gerek
yurt içi gerek yurt dışı eğitimler aldırarak hazırlıyoruz.
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi için gerekenleri tanımlayan uluslararası denetlenebilir bir standart olan ISO/IEC 27001 belgesine sahibiz. Bu standart bilgilerin güvenliğine ve bütünlüğüne karşı sanal
veya fiziksel tehditlerin tanımlanmasına, riskin en aza indirilmesine
dolayısıyla müşterilerimize ve iş ortaklarımıza bilgilerinin güven
altında olduğunu gösteriyor. Son olarak kullanım hatalarından kay-

naklanan veri kaybı risklerini minimize etmek için gelişmiş, yüksek
hız ve kapasiteye sahip bir yedekleme altyapımız bulunuyor. Veri,
bugün dünyada en önemli varlıklar içerisinde yer almaya başladı.
Teknoloji her alanda gelişiyor. Bu sektörün en önemli oyuncularından biri olmamızı aslında pazardaki değişimleri iyi gözlemlemeye ve
müşterilerimize en iyi hizmeti en doğru zamanda sunmamıza borçluyuz. Bugün bu alanda dünyada gidilen yer, bulut bilişim çözümleri.
Biz DorukNet olarak bu teknolojiyi yakından takip edip müşterilerimiz için erişilebilir ve güvenle kullanılabilir hale getirdik. DorukCloud
markasına yaptığımız yatırımla çok güçlü işbirliklerine de imza attık.
Sunmuş olduğumuz bulut bilişim sayesinde firmaların yatırım ve
yönetim maliyeti ciddi ölçüde düşecek ve üretkenlik üst seviyelere
taşınacak. Önümüzdeki dönem içerisinde bulut bilişimi kullanan firmaların sayısında çok ciddi bir artış bekliyoruz.

“Sektörün en önemli
oyuncularından biri olmamızı,
pazardaki değişimleri
iyi gözlemlememize ve
müşterilerimize en iyi hizmeti,
en doğru zamanda sunmamıza
borçluyuz”
1993 yılında kurulan DorukNet Türkiye’de Internet servislerini
veren “ilk” şirkettir. Kurulduğu günden bu yana kurumsal erişim
servisleri sunmaya odaklanan DorukNet, altyapısını bu doğrultuda
geliştirmekte ve teknik personelini bu yönde eğitmektedir.
1.200’ü aşkın müşterisine yıllardır kurumsal internet erişimi, veri
merkezi hizmetleri, güvenlik çözümlerini kapsayan anahtar teslim
proje çözümleri sunan DorukNet, 22.000’i aşan müşterisine
300.000’i aşkın kurumsal e-posta hesabı ile web&e-posta
barındırma hizmetleri vererek, internet servis sağlayıcılar içinde
pazar liderliğini yıllardır devam ettirmektedir.
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