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MacBook, neredeyse hiçbir ses çıkarmadan çalı!ması için tasarlandı. Sahip 
oldu"u i!lemci, çalı!ırken yalnızca 5 watt güç kullanıyor. Böylelikle sistem daha 

az ısı ortaya çıkarıyor ve bilgisayarı so"utmak için fanlara gerek kalmıyor.

S!z! !ç!ne çeken ve de hep orada tutan 
etk!ley!c! b!r masaüstü deney!m!. !Mac’ler!n 
ardında yatan f!k!r !"te bu. 

Her yönüyle daha yüksek performans.
Nefes kes!c! b!r graf!k teknoloj!s!.
Her hareket!n!ze hız kazandıran b!r !"lemc!.
Hızlı depolama.
Kıvrak zeka.
Ret!na ekran !le Çok daha canlı. Çok daha 
renkl!.

!Mac / !Mac Pro

MacBook ile imkansızı hedefleyin: Eksiksiz 
bir Mac deneyimini !imdiye kadarki en ince 
ve en hafif Mac dizüstünde ya!ayın.

MacBook A!r / MacBook Pro

En uzun p!l ömrü, !ncec!k tasarım.
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iPhone kendi sektöründe en yüksek memnuniyet oranlarına sahip. iPhone’a sahip 
olan herkes onu çok sevdi"ini söylüyor. Bu da kahkahalarla dolu birçok selfie, 

birbirinden ne!eli pek çok emoji ve dünyanın en çok sevilen akıllı telefonunu tercih 
etti"i için çok mutlu olan milyonlarca insan demek.

!Phone
Hayat !Phone !le daha kolay.
Ve bu kolaylık, !Phone’unuzu açar açmaz 
s!z!nle

!Pad / !Pad Pro
B!r b!lg!sayar g!b!. 
Ama h!çb!r b!lg!sayar g!b! de#!l.

O an yapmanız gereken "ey ne 
olursa olsun, !Pad heps!n!n 
üstes!nden gelmeye hazır.
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Onarım !ç!n tesl!m ett!#!n!z c!hazınız !ç!n s!ze tesl!m etm!" oldu#umuz serv!s formu 
numarası veya c!haz ser! numarası !le sorgulama yapab!l!r ve c!hazınızın durumunu 

tak!p edeb!l!rs!n!z.

C!haz Tak!p

Kapımızdan içeri girdi"iniz anda güler yüzle ihtiyacınız olan hizmeti ve daha fazlasını 
alaca"ınıza emin olabilirsiniz.
Tüm Apple ürünlerinde yetkili servis hizmetimiz bulunmaktadır.

Apple Yetk!l! Serv!s

Serv!s Süres!
C!haz ve stok durumuna göre 1-7 gün arasında serv!s h!zmet süres! bulunmaktadır. 
Stok ve parça durumuna göre aynı gün !çer!s!nde çözüm üretme !mkanımız 
bulunmaktadır.

Cihazınızı 
getirip teslim 

edin veya 
kargo ile 
gönderin.

Sorun 
tespitinin 

ardından fiyat 
teklifinizi alın.

Cihazınız 
onarılsın.

Cihazınız 
bizzat size 

teslim edilsin 
veya 

kargolansın.
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Cloud Management

C!sco Merak!'n!n patentl! Bulut Yönet!m S!stem!, s!stem yönet!c!ler!n!n kontrol ve 
esnekl!kten ödün vermeden gerçek zamanlı !let!"!m protokoller!n! yönetmeler!n! 
sa#lar.

•  Layer 7 v!s!b!l!ty
•  Vo!ce and V!deo Opt!m!zat!on
•  Intell!gent mapp!ng of phys!cal l!nks
•  Layer 3 Topology V!ew
•  Enterpr!se Secur!ty

Meraki Switch

C!sco Merak! ba#lantı noktaları kusursuz 
b!r kullanıcı deney!m! !ç!n en yüksek 
teknoloj! kullanılarak özenle üret!l!p opt!-
m!ze ed!lm!"t!r.
Daha hızlı ba#lantılar, daha fazla kullanıcı 
kapas!tes!, daha fazla kapsama alanı, daha 
az destek !ht!yacı duyarsınız.

Meraki Access Point

C!hazları önceden kayded!n veya kullanıcıları 
a#ınıza katıldıkça d!nam!k olarak ekley!n.

Dünyanın her yer!nden d!züstü b!lg!sayarları 
ve mob!l c!hazları bulun ve tak!p ed!n. 

Mobile Device Management
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Microsoft Azure Çözümlerimiz

Üretken

Azure’da, ba"arılı olmanızı sa#layacak har!ka, 
uçtan uca araçlarla dolu 100’den fazla h!zmet 
vardır.

Hibrit

Sektörün tek tutarlı h!br!t bulutuyla, 
!sted!#!n!z yerde gel!"t!r!n ve da#ıtın. Azure 
Stack !le Azure’u "!rket !ç!ne kolaylıkla 
gen!"let!n.

Akıllı

Güçlü ver! ve yapay zeka h!zmetler!n! 
kullanarak akıllı uygulamalar olu"turun.

Güvenilir

Startup’ların, kamu kurulu"larının ve Fortune 
500 !"letmeler!n!n 95% oranındak! kısmı 
M!crosoft Bulut kullanıyor. Aralarına s!z de 
katılın.
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Her ekranda etk!le"!ml! 
deney!mler
Web ve Kullanıcı Deney!m! tasarım araçları 
a!les!yle en parlak f!k!rler!n!z! ola#anüstü 
deney!mlere dönü"türün. 
Web s!teler!, mob!l uygulamalar, arab!r!mler 
ve çe"!tl! !çer!kler tasarlayıp protot!pler!n! 
hazırlayın. 
$ster kodlama yaparak !ster yapmadan 
modern ve d!nam!k s!teler olu"turun. 
S!teler!n!z!n tam da !sted!#!n!z g!b! görünmes! 
!ç!n b!nlerce font arasından seç!m!n!z! yapın.

Creat!ve Cloud'dak! dünyanın b!r numaralı tasarım araçları, hayal ett!#!n!z her "ey! 
gerçe#e dönü"türmek !ç!n !ht!yacınız olan her "ey! sunuyor. Logolar, posterler, 
bro"ürler, reklamlar ve daha pek çok !çer!k olu"turun. Görüntüler! b!rle"t!rerek 

muhte"em b!r res!m olu"turun. Mob!l uygulamalarımızı kullanarak es!nlend!#!n!z her 
an esk!z yapın, m!zanpajlar ç!z!p olu"turun.

Bo" b!r sayfadan muhte"em b!r çalı"maya...

Tüm Adobe ürünler!ne er!"mek !ç!n kısayolunuz:
Adobe Creative Cloud
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Her Bir Canon Foto"raf 
Makinesi 80 Yıllık Deneyimle 
Birlikte Gelir!

Canon kal!tes!n! !spatlamı", foto#raf 
dünyasının l!der! konumundak! markadır. 
Üstün kal!tede har!ka foto#raflar çekmek !ç!n, 
!ster amatör çapta !stersen!z stüdyonuz !ç!n 
sundu#u özel foto#raf mak!neler!yle 
!sted!#!n!z foto#rafları çek!n.

Anı Yakalayın!
Stüdyo kal!tes!nde özel foto#raf 
mak!neler! artık h!ç olmadı#ı kadar 
yüksek kal!tede. %!md! yen! Canon 
modeller!n! tanıyın, farkı görün.
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Kurumsal $ht!yaçlar !ç!n 
Profesyonel Kullanım
LaC!e profesyoneller !ç!n özel hazırladı#ı 
Thunderbolt 3, Rugged ve daha pek çok 
ürünüyle !ht!yaçlarınıza cevap ver!yor.

I"ık hızında çalı"ma !mkanı !ç!n

LaC!e sundu#u !mkanlarla Blackmag!c® 
s!nema kameranızdan Adobe® Prem!ere® Pro 
!ç!ne dosya !"lerken b!le hızını kaybetm!yor.
Büyük projeler!n!z! anında tamamlayın ve 
hızınıza hız katın

LaC!e Rugged !le Hız Kesmey!n
LaCie Rugged suya, tuza dayanıklıdır. Önlenemez kazalara kar!ı tüm profesyonel 
ürünlerde %90 data kurtarma oranı ile pi!man olmayaca"ınız bir yatırım.

Lacie Porsche Design

Ürününe göre 2-5 yıl arası ücretsiz data 
kurtarma paketi 
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HP Care Pack h!zmet! !le HP Ver! Depolama ürünler!n!z arızalandı#ında 6 saatte 
sorunun çözülmes!n! ve sunucularınız arızalandı#ında 4 saatte müdahele ed!lmes!n! 

garant! ed!yoruz.

HP güven!len teknoloj!s!n!n yanısıra komple serv!s a#ı ve yer!nde serv!s 
h!zmetler!yle s!ze en üst düzey deste#! sa#lamaktadır.

Günümüzde büyümek ve gel!"mek !steyen her f!rmanın artık kend! sunucularını kend! 
bünyes!nde barındırması gerek!yor. Bu !ht!yaç !se yen! nes!l, performansı yüksek, f!yatı 
emsaller!ne göre uygun sunucu !ht!yacını do#uruyor. $"te bu noktada da HP Sunucuları 
devreye g!r!yor

- Yüksek Performans
- #htiyacınıza göre düzenlenebilir donanımlar
- Uzun ömürlü kullanım

HP Sunucu
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HP Laptop ve Masaüstü B!lg!sayarlar

Profesyonel HP 
workstat!on !le b!r 
adım öne geç!n

El!n!z!n Altındak! 
Tasarım

HP Notebooklar s!ze hem 
portat!f olab!lmey! hem de 
güçlü performansı sa#lar

Ola#anüstü HP 
kal!tes!

Dünyanın önde gelen markası 
HP !le performansınızdan ödün 

vermey!n

Uzun Kullanım
Ömrü

Kal!tel! yapısıyla uzun yıllar boyu 
kal!tel! ve performanslı kullanım

Paranızın kar"ılı#ını 
fazlasıyla alın

HP laptop ve b!lg!sayarlar 
verd!#!n!z paranın hakkını tam 

manasıyla almanızı sa#lar
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Veriton E

Acer Ver!ton E !"letmeler!n standart boyda b!r
masaüstü b!lg!sayardan bekled!kler!n! çok  
aha küçük b!r boyutla ver!yor. Son teknoloj! 
b!le"enler sayes!nde of!s !"lemler!n!n üstes!n-
den kolaylıkla geleb!len ürün, esnek ba#lantı 
seçenekler!, güçlü güvenl!k ve kapsamlı 
yönet!m !mkanı sunuyor.

#$ #Ç#N ACER, HEDEFLER#N#ZE ÖNEM VER#R.
Bu nedenle, !" yer!n!z!n en üst sev!yede üretken olması ve 
ba"arıya g!den yolda !lerlemes! !ç!n
gereken son teknoloj! ürünler! sunmaya kararlıyız.

360 derece döneb!len mente"es!yle Spin 5 
PRO, kullanmaktan key!f alaca#ınız dört farklı 
mod sunuyor. Sp!n 5 PRO sah!p oldu#u Intel® 
!"lemc!ler ve NVIDIA® ekran kartları sayes!nde 
daha hızlı ve akıcı çalı"manızı sa#lıyor. $nce ve 
dayanıklı b!r tasarımın yanı sıra 13 saate kadar 
p!l ömrü sunan Acer Sp!n 5 PRO s!ze tüm gün
yeter.

Sw!tch 7 Black Ed!t!on, ayrı b!r ekran kartına 
sah!p dünyanın !lk fansız 2’s! 1 arada d!züstü 
b!lg!sayarı. C!haz bu unvanını Acer’ın yen!l!kç! 
Dual L!qu!dLoop™ fansız so#utma teknoloj!s!-
ne borçlu. NVIDIA® GeForce® MX150 ekran 
kartını 8. Nes!l Intel® Core™ !"lemc!lerle 
gücüne güç katıyor.
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Grenke !le k!ralamak artık daha mantıklı
S!z!n !ç!n en uygun k!ralama "ekl!n!n hang!s! oldu#unu b!l!yor musunuz?  S!ze ve projen!ze 
en uygun olan k!ralama "ekl! konusunda s!ze danı"manlık yapıyoruz.

Grenke !le çok pahalı operasyonel satın 
alma !"lemler! yer!ne çok daha uygun 
f!yatlarla k!ralama yapab!l!rs!n!z. Bu 
sayede paranız ceb!nde kalır ve çok 
daha gerekl! !" yatırımlarına harcayab!l!r-
s!n!z. 

#!inizi çok daha hızlı büyütebilir ve nakit akı!ını dengede 
tutabilirsiniz.

Grenke !le  of!s mob!lyalarından tıbb! c!hazla-
ra, tekn!k ek!pmanlardan b!lg! teknoloj!ler!ne 
kadar çok gen!" alanda k!ralama yapab!l!rs!-
n!z.
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Tank Yazıcı

Mürekkeb!n b!tmes! s!n!r bozucu olab!l!r. Sto#unuzda bulunsa b!le kartu"u 
de#!"t!rmek zaman alır. Sto#unuzda yoksa da yen!s!n! almak gerek!r ve 

mal!yetler!n!z alır ba"ını g!der. Bu sorunlar !ç!n kolay b!r çözümümüz var. Kartu" 
!ht!yacını tamamen ortadan kaldıran ve ortalama b!r of!s!n !k! yıl !ht!yacı olacak olan 
mürekkeple beraber ver!len Epson Tank ser!s! yazıcıları ke"fed!n. Ortalama 13.000 

sayfa s!yah beyaz, 6.500 sayfa renkl! sayfaya kadar çıktı alab!l!rs!n!z.

Kartu"suz baskı

W!-F!, 3-ü b!r arada yazıcıya !ht!yaç duyan 
yo#un ev ve of!sler !ç!n ultra dü"ük mal!yetl! 
ve sorunsuz baskı çözümü Epson Tank Yazıcı
baskı mal!yetler!n!z! %90 azaltır.

Temel Özellikler

#ki yıl yetecek mürekkep
Siyah beyazda 13.000 sayfa 
ve renklide 6.500 sayfaya 
kadar baskı alın

Ultra dü!ük baskı maliyeti
Baskı maliyetlerinde %90’a 

varan tasarruf

Mürekkep kartu!u 
bulunmaz
Kolayca doldurulabilen 
mürekkep tankı sistemi

Wi-Fi, Wi-Fi Direct ve 
uygulamalar

Mobil cihazlardan da 
yazdırın

3’ü 1 arada
Baskı, fotokopi, tarama ve 
marjsız foto"raf
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Epson uygun b!r f!yata etk!ley!c! parlaklık ve Full HD çözünürlük sunar.

Uygun f!yatlı lazer performansı

Kullanı!lı ba"lantı özellikleri
Tek b!r kablo üzer!nden do#rudan kablolu ba#lantı !ç!n HDBaseT ve ayrıca HDMI g!b! b!rçok 
kullanı"lı ba#lantı özell!#! sunar.

Güvenilir ve dayanıklı
Epson Projektörler bakım !"lemler!n! m!n!mumda tutmak !ç!n tak ve unut güven!l!rl!#! sunan, 
Epson’ın kanıtlanmı" lazer teknoloj!s!yle üret!lm!"t!r. 

$ık yeni tasarım
Özgün, yen! kasa tasarımları !le sade ve "ık görünüm.

Epson Projeks!yon

Ola#anüstü parlaklık, Full HD çözünürlük ve 
aralarında HDBaseT, HDMI ba#lantı ve lens 
kaydırmanın da bulundu#u har!ka özell!kler 
sunar
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C!nt!q yen! nes!l graf!k tasarım ve ç!z!m tablet!. C!nt!q Pro ç!z!m kalem! !le çalı"malarınızı 
tamamlayın ve "!md!ye kadar ya"ayab!lece#!n!z en !y! graf!k tasarım, düzenleme deney!m!n! 
ya"ayın. C!nt!q ç!zd!#!n!z görüntüler! canlı olarak tablet!n!zde göreb!ld!#!n!z, d!#er 
c!hazlarınızla uyumlu, ekran kal!tes! yüksek "ek!lde çalı"ır.

C!nt!q !le donanımın ötes!nde de#er sunmak !ç!n

En yen!l!kç! ve !novat!f 
profesyoneller! 
desteklemek !ç!n

Intous !le do#al çalı"ın

Intous her !ht!yacınıza uygun farklı 
modeller! !le talepler!n!ze cevap 
verecek "ek!lde üret!lmekted!r.
Graf!k tasarım ve ç!z!m !"ler!n!z !ç!n 
konforlu çalı"ma !mkanı !steyenlere 
!sted!#!n! tam olarak verecek b!r ç!z!m 
tablet!d!r. Özel kalemler! !le farklı 
seçeneklerden !sted!#!n!z! seç!n.
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Ofset baskınızı ekranda 
görün

E!zo mon!törler!, ofset baskı renk uyumlulu#u 
en yüksek mon!terler sunmak !ç!n çalı"ır. 
Ofset baskı kal!tes!ne en yakın görüntüyü 
elde etmek !ç!n E!zo tam s!ze göre
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Dosya Payla!ımı

DSM, kr!t!k d!j!tal varlıklarınızı payla"manın hızlı ve güvenl! yollarını sunar. F!le Stat!on 
!le Synology NAS'ınızdak! dosyaları herkesle payla"ab!l!r ve en !y! güvenl!k !ç!n 

er!"!m !z!nler!n! özelle"t!reb!l!rs!n!z.

Bulut ve a# teknoloj!ler! konusunda 
uzmanla"mı" yazılım ve ek!b!m!z !le ver! 
yedekleme, FTP er!"!m! (uzaktan c!hazınıza 
er!"!m) g!b! network alanında 
h!zmetler!m!ze 2000 yılından ber! devam 
ed!yoruz.

Network

Temel De#erler

5S, Synology'n!n olu"turdu#u tüm ürünlerle 
ortaya konan temel de#erler!n d!rekler! 
olarak h!zmet eder.

Store (Depolama)
Sync (E!itleme)
Service (Servis)
Secure (Güvenlik)
Share (Payla!ım)

Dosyaları güvenle ve kolaylıkla payla!ın

Dosyalarınıza her yerden eri!in

Bütün dosya payla!ımlarını tek yerde toplayın
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Firewall
“Senkron!ze Uygulama Kontrolü har!ka b!r !" görüyor: tam görünürlük ve hassas kontrol”

��
G!zl! r!skler! açı#a çıkarın

R!skl! faal!yetler!n ortaya çıkmasını, "üphel! traf!#! ve !ler! düzey tehd!tler! 
anlamanızı ve a#ınızın kontrolünüzü kazanmanızı sa#layan koruma.

�������
Zararlı !çer!k bulunduran s!stemler! !zole ed!n

Otomat!k tehd!t yanıtı, a#ınızdak! güvenl!#! !hlal ed!lm!" s!stemler! anında 
tanımlayarak yalıtır ve tehd!tler!n yayılmasını durdurur.

��
B!lmed!#!n!z tehd!tler! durdurun

Deep learn!ng kullanılarak yapılan saldırılar g!b! !ler! düzey ve yen! çıkan 
tekn!klerden korunmanızı sa#lar

��
S!stem!n!z! korumak Sophos !le h!ç olmadı#ı kadar kolay. 

Sophos s!z!n b!r f!rewallın d!l!nden anlamanızı beklem!yor, kend!s! s!z!n 
anlayaca#ınız d!lden konu"uyor. 

Sophos F!rewall !le 5651 ve Hotspot g!b! gel!"m!" h!zmetler !"letmen!z!n koruma-
sının en üst düzeyde olmasını sa#layacaktır.
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Laptop güvenl!k k!l!d!n!n 
üret!c!s! ve l!der!. 25 Yıldır.

K64453WW

$" c!hazlarının %90’ı !le 
uyumlu çalı"ma

K64962EUA

1 numaralı laptop güvenl!k 
ek!pmanı markası

K62855WW

$"letmen!z!n b!lg!ler!n! güvende tutmak !ç!n çözümler
A!ılamaz Güvenlik.

Hassas mühend!sl!k, kal!tel! malzemeler (uçak sınıfı karbon çel!#! dah!l) ve c!haz uyum-
lulu#u !le Kens!ngton, güvenl!k çözümler!nde pazar l!der! olmaktan gurur duyuyor. 

Kens!ngton, laptop k!l!d!n!n muc!d!. 

Güvenlik

Kens!ngton, 35 yılı a"kın süred!r dünyanın 
dört b!r yanındak! kurulu"lar tarafından güve-
n!len masaüstü ve mob!l c!haz aksesuarların-
da ve ayrıca of!s çözümler!nde l!derd!r. Ken-
s!ngton !nsanların daha ver!ml! ve daha efekt!f 
olab!lmes! !ç!n çalı"malarını ve tasarımlarını 
sürdürmekted!r.

Privacy Filter For Macbook
G!zl! ver!ler!n!z! !stemed!#!n!z k!"!lerle 

payla"manın önüne geç!n!
Ekranınızın bel!rl! b!r açıdan gen!"!yle 

görülmemes!n! sa#layın.

K64490WW Magnet!c Pr!vacy Screen for MacBook Pro 13"
K64491WW Magnet!c Pr!vacy Screen for MacBook Pro 15"
K52900EU Magnet!c Pr!vacy Screen for MacBook Pro 12"

Kensington Adapters

Kens!ngton® 
CV4000H USB-C™ 4K 

HDMI Adapter

K33993WW

Kens!ngton® 
CV2000V USB-C™ 
HD VGA Adapter

K33994WW
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Küçük ve hassas tabletler! ve laptopla-
rı do#ru yere koymak öneml!. Hem 

kolayca "arj olmalarını hem de s!stem 
!le entegre olmalarını sa#lamak Ken-
s!ngton c!haz kab!nler! !le artık daha 

kolay.

Kensington Kabinleri

K67862AM

D!züstü b!lg!sayarınızı, tablet!n!z! ve 
aksesuarlarınızı har!ka "ek!lde tasar-

lanmı" Kens!ngton sırt çantasıyla 
ta"ıyın, koruyun ve güvenceye alın. 
Zar!f ve !nce, üst düzey çalı"anlara 

kadar her türlü !ht!yacı kar"ılayacak b!r 
sırt çantamız var.

Sırt Çantaları

K62591AM

$" yer!nde rahat çalı"manın ne kadar öneml! oldu#unu hep!m!z b!l!yoruz. Pek! Kens!ng-
ton s!z!n !ç!n SmartF!t® deste#!yle ergonom!k çalı"ma ortamları hazırlasa ne ders!n!z? 

Ergonomi

B!l!msel olarak 
kanıtlanmı" ergonom! Kolay kurulum Dayanıklı ve uzun 

ömürlü kullanım

K38240EU
SD4700P USB-C ve USB3.0 Dock

K33968EU
SD1600P USB-C Mob!l Dock

K38300EU
Thunderbolt 3 Dock W!n ve Mac SD5200

D!züstü b!lg!sayarları g!derek küçülüyor ve güçlen!yor. Bu ta"ınab!l!r c!hazlarda da 
kolay ba#lantılar g!tg!de önem kazanıyor. Kens!ngton !le kolay ve her c!haz !ç!n uygun 

güçlü ba#lantılar kurab!l!rs!n!z.

Kolay Ba#lantı
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3CX, yepyen! ve tam b!rle"!k 
$let!"!mler sunan yazılım 
tabanlı, açık standartlı b!r IP 
Santral!d!r.

3CX, IP Santral!n!z!n kurulu-
munu, yönet!m!n! ve bakımını 
o denl! kolayla"tırır k!, !ster b!r 
aygıtta !ster sunucularınızda 
ya da bulut hesabınızda olsun 
çaba göstermeden kend! 
kend!n!ze yöneteb!l!rs!n!z.

%uan 3CX’!n sunmu" oldu#u 
kurumsal güvenl!k s!stemler!, 
çe"!tl!k network çözümler! ve 

d!#er tüm a# h!zmetler!yle 
kurumlara h!zmet vermekted!r.



23

Karma!ık dijital altyapıları güvenli !ekilde 
ba"lanmak, bu altyapıları yönetmek ve 
otomatikle!tirmek için do"ru adres WMware 
çözümleri.

Özell!kle Nesneler!n $nternet!, sınır b!l!"!m ve 
yapay zeka g!b! gel!"en teknoloj! alanlarına 
uygulamayı dü"ünüyorsanız WMware !le 
do#ru adres.

Veeam bulut depolama amacıyla Fortune 
500 !irketlerinin %75’i tarafından tercih 
edilen, sadece depolama de#!l ver!ler!n 
korunması ve kurtarılması amacıyla pek çok 
çözüm sunan sektör l!der! f!rmadır.
Çoklu bulut ortamlarda er!"!leb!l!rl!k 
bakımından l!der olan Veeam, mü"ter!ler!n 
Akıllı Ver! Yönet!m!nde onlara yardımcı olmak 
üzere e"s!z "ek!lde konumlandırılmı"tır.
Kend! alanında sektör memnun!yet puanı en 
yüksek f!rma olan Veeam s!zlere !ht!yacınız 
olan bulut ve ver! çözümler! sunuyor.

Kaspersky Lab'!n der!n tehd!t !st!hbaratı ve 
güvenl!k uzmanlı#ı, dünya genel!ndek! 
!"letmeler!, öneml! altyapıları, devletler! ve 
tüket!c!ler! korumak !ç!n güvenl!k çözümler!n! 
ve h!zmetler!n! sürekl! olarak gel!"t!r!yor. 
%!rket!n kapsamı güvenl!k portföyü, sof!st!ke 
ve gel!"en d!j!tal tehd!tlerle sava"mak !ç!n 
önde gelen uç nokta korumasını ve b!r d!z! 
özel güvenl!k çözümünü ve h!zmet!n! !çer!r. 
400 m!lyondan fazla kullanıcı, Kaspersky Lab 
teknoloj!ler! tarafından korunuyor ve 270.000 
kurumsal mü"ter!n!n en öneml! varlıklarını 
korumasına yardımcı oluyoruz.
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Stok yönet!m s!stem!, f!nans yönet!m!, muhasebe yönet!m!, ma#azacılık 
yönet!m!, e-t!caret yönet!m!, üret!m yönet!m!, serv!s yönet!m! ve CRM g!b! 
pek çok h!zmet! s!zlere sunab!lmekted!r. $ht!yacınıza göre seçece#!n!z 
paketle !ht!yacınız olan modüller! kullanab!l!r ve her yerden D$A 
s!stem!ne er!"!m sa#layab!l!rs!n!z.

Dia Kurumsal Yönetim Sistemi bir i!letmenin ihtiyacı olabilecek tüm yönetim döküm kayıt 
ve takip hizmetlerini tek çatı altında toplamaktadır. 
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D!j!tal ekonom!ye uyum sa#lamak !steyen 
!"letmelere %100 Web Tabanlı ERP + CRM + 
HR + PMS + PAM + BI ve daha fazlası tümle"!k 
!" platformu, yen!l!kç! stratej!ler ve uygulama 
prat!kler!n!n tamamı Workcube !le s!z!nle

Ekle, Çıkar, Tasarla, Uygula. $ht!yaçlarınla 
Yazılımını Uyumlu Hale Get!r. Kurumunuzda 
!ht!yacınız olan fonks!yonları bulab!lece#!n!z 
ve !sted!#!n!z g!b! planlayab!lece#!n!z !" 
platformu Workcube Catalyst !le !ster bugün 
!ster yarın o anda !ht!yacınız olan 
konf!gürasyonu kend!n!z tasarlayın.

Endüstri 4.0 Ça"ının Akıllı #!letmeleri #çin
Workcube Catalyst!

Dijital dönü!ümünüzü ba!armanız için stratejik, taktik ve operasyonel 
düzeyde bilgi, araçlar ve güvenilir yol arkada!lı"ı. 
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Sa#ladı#ımız serv!s ve c!haz tem!n h!zmetler!n!n yanı sıra sundu#umuz d!#er teknoloj!k 
h!zmetler hakkında b!lg! almak !ç!n b!z! arayab!l!r veya ma!l yoluyla ula"ab!l!rs!n!z. Ve 
tab!! k! her zaman of!s!m!zde kahve !çmeye bekler!z

Bakım Anla"maları

Of!s $let!"!m olarak yılların verd!#! deney!mle 
mü"ter!ler!m!ze düzenl! bakım anla"maları ve 
tekn!k serv!s h!zmetler!n! de vermekten 
mutluluk duyuyoruz.

- Yerinde destek
- Hızlı müdahale
- Uzaktan destek
- Sorun önleyici hizmet
- Düzenli takip

Tekn!k Serv!s H!zmet!

Of!s $let!"!m olarak sıkıntı ya"adı#ınız 
c!hazlarınızı b!ze güvenle tesl!m 
edeb!lece#!n!z!n tem!natını ver!yoruz. 
Verd!#!m!z tekn!k serv!s h!zmet! son derece 
üst düzey olup c!hazınıza gözümüz g!b! bakıp 
!lg!lenece#!m!zden em!n olab!l!rs!n!z.



Sürekl! olarak yen!lenen e#!t!mlerden geçen personel!m!zle sürekl! olarak en kal!tel! 
h!zmet! vermek !ç!n çalı"ıyoruz. Özell!kle Apple, HP, C!sco ve d!#er kurumsal 

çözümler !ç!n sürekl! kend!n! gel!"t!ren, yen! çıkan teknoloj!lere hızlı "ek!lde adapte 
olab!len b!r yapıdayız ve bu özell!#!m!z! korumaya kararlıyız. Hem tekn!k serv!s olarak 

hem de yetk!l! satıcı olarak teknoloj!k kurumsal çözümler!n yanı sıra satı" sonrası 
destek h!zmet!m!zle de ön plana çıkmaktayız.
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Satı! Sonrası Hizmet
Satı! sonrasında da 

hizmetlerimiz devam ediyor 
ve memnuniyetinizi temin 

etmek için elimizden geleni 
yapıyoruz.

Teknoloji Ürünleri
Kurumsa olarak ihtiyaç 

duyabilece"iniz teknolojik 
ürün ve çözümleri Ofis 

#leti!imden temin 
edebilirsiniz.

Apple Yetkili Satıcı
Özellikle Apple için sundu"u 
teknik destek ile öne çıkmı! 
olan Ofis ileti!im sizin için 
yıllardan beri uygun fiyata 

yüksek kalitede teknik 
destek hizmeti sunmaktadır

Kurumsal Çözümler
Kurumsal sorumluluk 

bilinciyle hareket hareket 
ediyor ve sizin markanıza 

de"er katıyoruz. 
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