“Yenilikçi bulut mimarimiz ve
güçlü altyapımız bizi
farklı kılıyor”
DorukNet olarak Türkiye’de
ilklere imza atan bir şirketiz.
Türkiye’de internet servislerini
veren “ilk” şirket olmamız,
kurulduğumuz günden bu yana
kurumsal erişim hizmetleri
sunmaya odaklanmamız,
yaptığımız yatırımlar, altyapımız
ve teknik personelimiz ile birlikte
alanımızda en güçlü ve tercih
edilen internet servis sağlayıcı
haline geldik. 1.200’i aşkın
müşterimize Kurumsal Internet
Erişimi, Veri Merkezi Hizmetleri,
güvenlik çözümlerini kapsayan
anahtar teslim proje çözümleri
sunuyoruz. 20.000’e yakın
müşterimize 270.000 kurumsal
e-posta hesabı ile web&e-posta
barındırma hizmetleri vererek,
internet servis sağlayıcılar içinde
pazar liderliğini yıllardır devam
ettiriyoruz.
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 DorukCloud markasıyla
Microsoft Hyper-V platformu
üzerinde bulut bilişim hizmetini
veren ilk firma olduk.
Bulut bilişimi sunucular, işletim
sistemi ve uygulamalardan
oluşan kaynakları kullanıcılara bir
“hizmet olarak” sunan, yüksek
erişilebilirliğe sahip esnek bir
bilişim sistemi veya sistemleri
olarak tanımlayabiliriz.

Bulut bilişim kurumlara bir
çok alanda önemli avantajlar
sunuyor
Bulut bilişim kurumlara çok
önemli avantajlar sunuyor.
Öncelikle şirketler uygulamalarını
her zaman en güncel BT kaynağı
(sunucu, yazılım vb.) üzerinde ve
çok yüksek servis sürekliliği ile
hiçbir yatırıma ihtiyaç duymadan
çalıştırabiliyorlar. Bulut bilişimin
en önemli faydalarından biri de
firmaların BT yatırımlarının ciddi
oranda düşüresi ve önceden
tahmin edilebilir maliyet tablosunu
firmanın önüne koyabilmesidir.
Günümüzde birçok işletme başarılı
barındırma hizmeti ve BT ihtiyaçları
için hosting şirketleri ile çalışmayı
tercih ediyor.
Bulut bilişim öncesinde özellikle
sunucu kaynakları (bellek, işlemci,
disk) çok verimli kullanılamıyordu.
Firmanın satın aldığı veya kiralamış
olduğu sunucunun kaynakları
atıl kalıyordu. Bulut bilişim ile
beraber firmalar ihtiyacı olan
kaynakları ihtiyaç duydukları anda
ve ihtiyaç duydukları süre boyunca
kullanabiliyorlar.
Tek bir tuşla saniyeler içinde
sunucunuzun kapasitesini
arttırmak artık sizin elinizde.
DorukNet olarak bulut bilişim
ortamında müşterilerimize Cloud
Sunucu, Online Backup ve
Exchange Mail Hosting hizmetini
ve çözümlerini sunuyoruz.
DorukNet’in sunmuş olduğu
Cloud sunucu paketlerini satın
alan bir firma, sunucularını online

olarak yaratabiliyor, anlık cpu,
bellek ve disk alanı ihtiyaçlarını
tek bir tuşla saniyeler içinde
karşılayabiliyor. Uzaktan yönetim
sayesinde her yerden ofis dışında
olduğunuz zamanda bile sisteme
erişerek güncel durumunuzu
öğrenmeniz mümkün olabiliyor.
IT sistemleri yüksek risk
faktörüne sahip olduğundan
sistemlerde yaşanabilecek olası
herhangi bir problem çok kısa
bir süre içerisinde çözülmezse
ciddi zararlara sebep oluyor. Bulut
ile beraber firmalar için bu risk
faktörü de ortadan kalkıyor.
DorukCloud Exchange
servisleri ile SİZE HER YER
OFİS…
Bulut bilişim ortamında sunmuş
olduğumuz Exchange Mail
Hosting servisi ile KOBİ’lerden
büyük şirketlere kadar tüm
kurumsal firmaların e-posta
iletişim ihtiyacının karşılanması,
mobil çalışanlar için bir çözümün
sağlanması ve iletişimin güvence
altına alınmasını sağlıyoruz.
Exchange Server sağladığı
zengin ve verimli çalışma ortamı
ile günümüzde birçok firmanın
mesajlaşma platformu olarak
kabul ediliyor. Exchange Server
2010 SP1 ile bir yandan kurulum
ve yönetim giderlerini kontrol
altına alırken bir diğer yandan da
mesajlaşma platformundan daha
iyi sonuçlar elde edebiliyorsunuz.
Ayrıca kurumsal bilgiyi korumanız
ve kontrol etmenize de imkan
sağlıyor.
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Kullanım kolaylığının yanı
sıra maliyet avantajı ve iş
verimliliğinizi arttırma imkanı
sağlıyoruz
DorukCloud Exchange servisi
ile ofislerde mail sunucusu
barındırılmayacağı için yüksek
ilk yatırım maliyetine, elektrik,
soğutma, yönetim gibi aylık
giderlere katlanılmıyor.
DorukCloud Exchange servisinin
tam yedekli altyapısı ve son sürüm
yazılımları sayesinde, kullanıcılar
maillerine her yerden, aynı kullanıcı
arabirimi deneyimi ve maksimum
erişilebilirlikle ulaşabiliyor.
Blackberry, iPhone, iPad gibi
tüm mobil cihazlardan kolay
erişim
DorukCloud Exchange ile
Blackberry, iPhone, iPad gibi
tüm cihazlar üzerinden gelen ve
giden tüm maillere erişilebiliyor.
Tüm tarayıcılarda sorunsuz
çalışan DorukCloud Exchange
Mail Hosting servisi sunucu
yönetimi, güvenlik, güvenilirlik
ve performans konusundaki
endişeleri ortadan kaldırıyor.

