
P R O F E S Y O N E L
Y Ö N E T İ L E B İ L İ R  H İ Z M E T L E R

Geleceğin teknolojisini korumak onu geliştirmek kadar önemli, bu yüzden NDC teknoloji var.

Kurumsal �ş uygulamaları, ş�rketler�n �şletme süreçler�n�
otomat�ze etmek ve yönetmek �ç�n kullanılan yazılım
s�stemler�d�r. Bu uygulamalar, ş�rketler�n f�nansal yönet�m,
�nsan kaynakları yönet�m�, müşter� �l�şk�ler� yönet�m�,
loj�st�k ve tedar�k z�nc�r� yönet�m�, üret�m ve satış yönet�m�
g�b� b�rçok �şlev�n� destekler.
Kurumsal �ş uygulamaları genell�kle özelleşt�r�leb�l�r ve
ölçekleneb�l�r yapıya sah�pt�rler. Ş�rketler, �ht�yaçlarına
göre bu uygulamaları özelleşt�reb�l�r ve �ş büyüdükçe
s�stem� ölçeklend�reb�l�rler. Ayrıca, bulut tabanlı kurumsal
�ş uygulamaları, ş�rketler�n yazılım s�stemler�ne daha hızlı
ve uygun mal�yetl� b�r şek�lde er�şmeler�ne olanak tanır.

BULUT BİLİŞİM HİZMETLERİ

KURUMSAL İŞ UYGULAMALARI
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Nod� Cloud olarak bulut b�l�ş�m h�zmetler� 
alanında sunduğumuz destek ve h�zmetler �le 
müşter�ler�m�z�n �ş akışını daha ver�ml� hale 
get�rmeye devam ed�yoruz. Sunucu, ver� tabanı, 
depolama, ağ ve yazılım da dah�l; bütün bulut 
b�lg� ve b�l�ş�m h�zmetler�n�n �nternet üzer�nden 
gerçekleşmes�n� sağlayarak daha esnek
kaynaklar, daha hızlı �novasyon ve tasarruflu 
ölçeklend�rme modeller�n� sunuyoruz.
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GÜVENLİK HİZMETLERİ
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NDC Teknoloj� olarak; kurumsal ant�v�rüs 
çözümler�, firewall çözümler�, kullanıcı güvenl�k 
çözümler� g�b� b�rçok alanda h�zmet 
sunmaktayız. Bu h�zmetler� sunarken; log 
yönet�m� çözümler�, s�stem güvenl�ğ� çözümler�, 
ağ güvenl�ğ� çözümler�, mob�l güvenl�k 
uygulamaları ve çözümler�, ver� güvenl�k 
çözümler� ve �nternet güvenl�k çözümler� g�b� 
güvenl�k çözümler� yöntemler�nden 
yararlanıyoruz. Böylel�kle �şletmeler�n yaşayacağı 
olası r�sklere karşı önceden önlem almalarını 
sağlıyoruz.

DİĞER HİZMETLER
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Bakım anlaşması h�zmet�, s�stem odası kurulumu
h�zmet�, sunucu çözümler�, yedekleme çözümler�
ve ağ çözümler� de sunduğumuz d�ğer h�zmet ve
çözümlerd�r. Bakım anlaşması h�zmet�; 
ş�rket�n�zde stab�l b�r s�stem olması ve çıkacak
problemlere erken müdahale ed�lmes� yönüyle
fayda sağlar. S�stem kurulumu h�zmet�nde; 
yapmış olduğumuz keş�fle s�stem�n�z�n 
�ht�yacınızı karşılayacak şek�lde yapılandırılmasını,
doğru ve güven�l�r b�r çalışma ortamı yaratmayı
amaçlarız. Ver�ler�n�z�n doğru b�r şek�lde
yedeklenmes�n� sağlayarak �şletmen�z�n büyük
zararlara uğramasının önüne geç�yoruz. 
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