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      Ubden Yazılım ve Bilişim Sistemleri 2010 yılından 
bugüne uzman kadrosu ile ağırlıklı olarak Trakya 
Bölgesinde 100’lerce kurumsal referans ve 1000’e 
yakın müşteri ile teknoloji çözümleri sunmaktadır. 

Merkezimiz İstanbul/Beyoğlu IKSV’de olup, Tekirdağ/Çorlu Kargolar Caddesinde 
Atölyemiz, Çerkezköy Paralı Kavşağında Şube ve Teknik servisimiz 
bulunmaktadır.  

 

Uzman kadromuz ile Bilişim Teknolojileri, Güvenlik, Otomasyon ve 
Yazılım alanında gerekli tüm ihtiyaçlarınızda yanınızdayız.  Trakya 
bölgesinde ilk ve tek BTK Kayıtlı servis sağlayıcı firma olarak resmi web 
barındırma ve web tasarım hizmeti veriyoruz.   

Ayrıca Cloud, Virtualization, Backup ve MSP çözümlerinde Microsoft ve Amazon Partner 
Dijital çözümlerde Google Business Partner, güvenlik çözümlerinde ise Webroot ve Bitdefender 
Bussiness Partner , Watchguard Professional Partner ve Bullguard Türkiye Partneri olarak hizmet 
vermekteyiz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bazı Referanslarımız ; 

Bazı Çözüm Ortaklarımız ; 

Gizlilik sözleşmemiz gereği tüm referanslarımızı paylaşamıyoruz. Anlayışınız için teşekkür ederiz 

 0850 305 09 19 

 

www.ubden.com 



2021 Rev.02 Katalog.001 
 

 3 

 



2021 Rev.02 Katalog.001 
 

 4 

Hizmetlerimiz 
Bilgi İşlem Danışmanlığı Kurumsal Ortak Bilgi İşlem Desteği 

Hizmetin Tanımı ; 

Bu hizmet bünyesinde bilgi işlem bulundurmayan ya da eksik personel bulunduran tüm işletmelerin bilgi 
işlem ihtiyaçlarını kapsamlı şekilde sağlamak amacıyla verilmektedir. Standart personel maliyetinin 3/1’i kadar bir 
maliyetle kalifiye uzman desteği alıyor, hem personel tasarrufu hem de işletmeniz için bilinçli işlemlerle 
raporlanabilir bilgi işlem maliyetlerinizi minimuma indiriyorsunuz. 

Süreç boyunca uzman personelimiz ile dışardan anlaşmalı bilgi işlem desteğinden faydalanır ve firmanıza 
özel teknisyenimiz ile tüm BT sorunlarınızı tek noktadan hızlıca çözebilirsiniz.  

İster servis bazlı isterseniz aylık anlaşmalı sınırsız servisli bu hizmet ile işleyiş ve bütçenize en uygun teklifi 
bizden bugün alabilirsiniz. 

Tüm sürecimiz gizlilik sözleşmesi kapsamında yürütülmektedir. 

Kapsam ; 

• Bilgi işlem alanında tecrübeli teknisyenler 

• Donanım, Yazılım, Sunucu, Güvenlik, Ağ (network) Yönetimi, Firewall 

• Bakım planlaması, bulut yedekleme hizmeti, sistemli ve online çok kanallı destek talebi 

• Aylık risk ve geliştirme raporu 

• Muhasebe programları ve Veritabanı desteği 

• %100 Raporlanabilir Güvenlik ve Kurumsal Antivirüs Çözümleri / Bitdefender Gravityzone ile 

• Web Sitesi ve Sınırsız mail hizmeti yönetimi / Trakya Bölgesinde Resmi Olarak İlk ve Tek Bu Hizmet Bizde !  

• Arama motorları optimizasyonu (SEO) / Google Partner İş Birliği İle 

• Ortak bilgi işlem hizmeti ile düşük maliyet avantajı 

• Sınırsız uzaktan ve Yerinde teknik destek 
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Yazılım ve Otomasyon Kurumsal Yazılım Geliştirme ERP,CRM,MRP,IoT.. 

Hizmet Tanımı : 

 Bu hizmet isteğe bağlı özel yazılım geliştirme ve paket yazılımların satışlarını içerir.  

Yazılım ekibimiz ile ister talepleriniz doğrultusunda geliştireceğimiz profesyonel bir yazılımla ihtiyaçlarınızı 
çözebilir isterseniz paket yazılımlarımı tercih edip kullanmaya başlayabilirsiz.  

Yazılımsal otomasyon desteği, pnömatik sistemler ve endüstri 4.0 çözümlerimiz ile üretimlerinizde akıllı 
otomasyon çözümleri sunuyoruz. 

Kapsam ; 

• İsteğe göre kurumsal yazılım geliştirme 

• Danışmanlık kapsamında endüstriyel ya da proje yazılımı geliştirme 

• Fabrika ve üretim sektörü için ERP,MRP,MRP2,IoT gibi tümleşik endüstri 4.0 çözümleri 

• Satış departmanları ve kurum ofisleri için CRM,Call Center,Santral,Caller ID yazılımları 

• Mağaza ve marketler için çok fonksiyonlu hızlı satış otomasyonları barkod sistemleri 

• Restaurant ve kafeler için son sistem mobil destekli adisyon takip ve restaurant yönetim yazılımları 

• Depo ve ambarlar Fifo,Lifo yada Fefo uyumlu ambar yönetim sistemleri 

• Bakım takip, Arıza takip, Makine takip yazılımları 

• Filolar için GPS izleme, araç takip sistemleri 

• Güvenlik firmaları için mobil destekli güvenlik yazılımları 

• İhtiyaçlara göre hazır yazılımların satışı, eğitimi ve desteği 

• Otomasyon sistemlerinin yönetilebilirlik yazılımları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bazı Özel Yazılımlarımız; 

Destek Verdiğimiz Bazı Yerli Yazılımlar; 

Destek Verdiğimiz Bazı Blobal Yazılımlar; 

Entegre Çalıştığımız Bazı Otomasyon Çözümleri; 
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Web Tasarım ve Dizayn Kurumsal Web Programlamadan Entegre E-ticarete.. 

Hizmet Tanımı 1 :  

 Bu hizmet ile son yılların sektörler arası ciro devi ve hızla büyeyen e-ticarette yerinizi bugün alın, tüm 
Pazaryerleri ile entegre çalışan bir sistem olan Entegrator’le hiç vakit kaybetmeden hızla satışlarınızı internete 
taşıyın. 

 Ayrıca rekabet analizi ile rakiplerinize göre otomatik fiyatlandırma yapabilen bu sistem sosyal medya 
entegrasyonu ile de reklamlarınızı dahil otomatikleştiriyor. Siz sadece kargonuzu hazırlıyorsunuz. 

 Muhasebe programları entegrasyonları yanı sıra, e-fatura entegrasyonu, kargo entegrasyonu gibi farklı 
entegrasyon seçenekleri ile n11, hepsiburada, gittigidiyor, trendyol, n11pro, pttavm, çiçeksepeti, morhipo, zebramo, 
amazon, aliexpress, evidea, lidyana, farmazon, akakçe, mizu, 1v1y e-ticaret sitelerinde mağazanızı biz açıyor 
anahtar teslim hizmet veriyoruz. İster web tabanlı isterseniz telefonunuzdan nerde olursanız olun siparişlerinizi 
takip eidin Hem de tek kanal üzerinden. 

Hizmet Tanımı 2 :  

 Kurumsal web tasarımlarında bölge öncüsü olarak profesyonel hizmetlerimiz ile Trakya bölgesinde ilk ve 
tek BTK Kayıtlı Servis Sağlayıcısı olarak web barındırma hizmeti veriyoruz. İşiniz, firmanız ya da markanız için 
bölgesel veya globalde sizin yüzünüz olacak profesyonel web siteniz %100 mobil uyumlu ve alanında uzman 
tasarım ve yazılımcılarımız tarafından size özel yapılmaktadır. Web tasarım sürecini ister sizin örneklendirmeleriniz 
veya yönlendirmelerinizle isterseniz bizden gelecek örnek tasarımlar üstünden ilerletebiliriz. 

 Kapsam :  

• Tüm Web Sitelerimiz  ssl sertifikalıdır. 

 

• İsteğe bağlı yönetim panelli (dinamik) yada sabit (statik) şekilde yapılabilir. 

 

• Web sitenizi oluşturulurken tasarımcılarımız firmanızda birebir canlı demo ile yapabilirler. 

 

• Web sitenizin mobil uygulamasını Play Store ve App Store yayınlayabiliriz. 

 

• Google Partneri olarak Google İşletme kaydınızı aynı gün yapmaktayız. 

 

• Web Tasarım ve Programlama ile ilgili detayları müşteri temsilcilerimizden ayrıca alabilirsiniz. 

 

 

 

         

 

 

Resmi geliştirici olarak çalıştığımız pazaryeri firmaları ; 

Bazı referanslarımız ;  

 Global; 

https://cognitohq.com/ 

https://www.wecargo.be/ 

http://www.themustafacelik.com/ 

https://www.hifly.aero/ 

 

Yurt içi; 

http://ambience.com.tr/ 

http://ismen.com.tr/ 

https://sanifoam.com.tr 

https://saraylojistik.com.tr 

 

https://meteoracademy.com 

https://arcelikcerkezkoy.com 

https://vedaterkekkuaforu.com 

https://jasminayakkabi.com 

https://cognitohq.com/
https://cognitohq.com/
https://www.wecargo.be/
https://www.wecargo.be/
http://www.themustafacelik.com/
http://www.themustafacelik.com/
https://www.hifly.aero/
https://www.hifly.aero/
http://ambience.com.tr/
http://ambience.com.tr/
http://ambience.com.tr/
http://ambience.com.tr/
http://ismen.com.tr/
http://ismen.com.tr/
https://sanifoam.com.tr/
https://sanifoam.com.tr/
https://saraylojistik.com.tr/
https://saraylojistik.com.tr/
https://meteoracademy.com/
https://meteoracademy.com/
https://meteoracademy.com/
https://meteoracademy.com/
https://arcelikcerkezkoy.com/
https://arcelikcerkezkoy.com/
https://vedaterkekkuaforu.com/
https://vedaterkekkuaforu.com/
https://jasminayakkabi.com/
https://jasminayakkabi.com/
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Güvenlik Sistemleri Kamera, Alarm, Yangın, Araç Güvenliği, Akıllı Ev/İşletme Teknolojileri 

Hizmet Tanımı :  

Ağırlıklı olarak Trakya bölgesinde bütçenize uygun güvenlik çözümleri ile yanınızdayız. Fabrika ve Depolarınız için 
açık kapalı devre güvenlik kameraları, döviz büroları ve kuyumcular için yasal mevzuat 180 gün kayıtlı güvenlik 
kameraları, özel kreş, ana okulu ve benzer eğitim kurumları için Meb onaylı 365 gün kayıtlı güvenlik kameraları gibi 
bir çok sektörde doğru güvenlik çözümleri sunuyoruz.  

 Son sistem alarm sistemleri ile aylık aboneliklere son verip, arama modüllü akıllı cihazlarımız ile gerek 
işyeriniz gerekse eviniz için güvenliği üst seviyede tutuyoruz.  

 Araç güvenliği ve araç takip sistemlerimizle filolara hizmet vermekte olup bütçenize göre yapılandırılabilir 
çözümlerle minimum maliyette raporlamadan, canlı takibe, şehir dışından aracınızı kilitlemekten, durdurmaya tüm 
kontrolü size veriyoruz. 

 Akıllı ev/işletme teknolojileri seçeneklerimizle yangın, sel, gaz ve elektrik kaçağı gibi durumlar da 
işletmenin ne şekilde senaryo ile felakete müdahale edeceğini rahatlıkla belirleyebilir ayrıca uzaktan kendiniz 
kapıları kilitleme-açma, suyu doğalgazı elektriği kesme-açma, en yakın güvenlik birimini adrese yönlendirme vb. 
sayısı olasılık senaryosu oluşturabilirsiniz. 

Kapsam: 

• Ücretsiz keşif fırsatı 

• Ücretsiz mülkiyet risk analizi 

• Uzman kadro ile hızlı teknik servis 

• +2 yıl garantili cihazlar 

• Mobilden izleme ve komut gönderme özelliği 
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Yazıcı, Kartuş ve Toner Yazıcı Kiralama, Bakım Onarım, Toner ve Kartuş Satışı – Dolumu 

 Ubden olarak Trakya bölgesine aynı gün kargo garantili yazıcı sarf malzemeleri hizmeti vermekteyiz. 
Yazıcı tamir ve teknik servisi, fabrika ve ofisler için yazıcı bakım anlaşması yanında yerimizde teknik servis toner 
dolumu, kartuş dolumu servislerimiz mevcuttur. Garantili muadil toner satışı yanında, orijinal toner ve kartuş 
satışlarımız bulunmaktadır. 

Fotokopi Kiralama Sistemi   

Kurumsal yazıcı kiralama için fiyat alabilirsiniz. Kart okuyuculu kiralık yazıcı için bize ulaşabilirsiniz. Sayfa başı yazıcı 
kiralamayı Türk Lirası üzerinden yapabilirsiniz. Euro ve Dolar Kur dalgalanmaları riskinden kendinizi korumuş 
olursunuz. Yeni seri yazıcıları sadece aylık sabit kiralama bedeli ile sahip olabilirsiniz. Toner dolum ve Drum 
değişim ücretleri ödemek zorunda kalmazsınız. Süpriz maliyetlerden kurtulursunuz. 

Kiralama sisteminde yukarıda belirtilen her şey bizden, makine satın almanıza gerek yoktur. 

Kiralık Fotokopi anlaşması kapsamında, firmamız tarafından sıfır kutusunda fotokopi makinesi kurulumu ücretsiz 
olarak yapılır ve kağıt dışındaki tüm giderleri bize ait olur. Böylece fotokopi makinesi, yazıcı, sarf malzeme, servis, 
tamir, yedek parça gibi hiç bir masrafın ücretini ödemezsiniz. Bunların hepsi anlaşmada belirtildiği gibi bizim 
tarafımızdan ücretsiz ve yedekli olarak karşılanır.  

Bu hizmetlerin yanı sıra, firmamız tarafından bulunduğunuz ilçeye özel tahsis edilmiş Mobil Servis Elemanımızdan 
anında yardım destek alır, ve sürekli olarak stoklu bırakacağımız Tonerler ile asla işleriniz yarım kalmaz. Sormanız 
gereken her türlü soruya cevabınız Alo Destek ekibimizden anında gelir. Teknik ekibimizin yerinde çözemediği 
arızalarda, cihaz anında yedeği ile değiştirilir. 

Kapsam; 

• Yazıcı kirlamada yedekli ve ücretsiz tonerler, tarafımızdan elinizin altında bulundurulur. 

• İlçenize tahsis edilmiş ücretsiz Mobil Servis Elemanımız anında yanınızdayız. 

• Orijinal yedek parçalar ile anında bakımı sağlanır, makineniz revizyonlu kalır. 

• Tele Destek ekibimiz her daim bir telefonla sorularınıza cevap vermeye hazırız. 

• Fotokopi Makinesi, firmamız tarafından ücretsiz ve kutulu sıfır olarak montaj edilir. 

• Sözleşmemizde taahhüt, zorunlu sözleşme süresi gibi bir ibare kesinlikle yoktur. 

• Yıl sonu kapanışı, döviz artışı vs. gibi sebeplerle gizli maliyet diye sürpriz ödeme kesinlikle yok. 

• Kiralama Hizmeti Bedeli olarak kestiğimiz faturaları, maliyeye gider olarak gösterebilirsiniz. 
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Teknik Servis Hizmeti Bilgisayar , Sunucu , Notebook, Telefon, Yedek Parça Tamir , Bakım ve Teknik Servisi 

Hizmet Tanımı :  

 Yerinizde veya teknik servisimizde uzman personellerimizle aynı gün garantili tamir/onarım ve bakım 
hizmetleri ile teknik desteği vermekteyiz.  

Bilgisayarlarınız için her türlü yazılımsal ve donanımsal arızaların giderilmesi, donanım yükseltme, periyodik 
bakım;  

Sunucularınız için sistem onarımları, donanımsal onarımlar ve sistem yapılandırma (Linux ve Windows) ;  

Notebook – Laptop tamiri, marka bağımsız her türlü yazılım donanım sorunlarının giderilmesi, ana kart 
tamiri, ekran değişimi (lcd replace), menteşe tamiri, klavye değişimi , notebook batarya şoklama ve tamiri gibi 
teknik servis işlemleriniz;  

Akıllı telefon tamiri, marka bağımsız yazılımsal ve donanımsal arıza tespiti ve onarımı, Telefon Ekran 
Değişimi (LCD Replace), anakart tamiri, batarya değişimi, mikrofon, hoparlör arızaları tamiri, kasa değişimleri, 
yazılım yükseltme ve rom yükleme işlemleri gibi teknik servis işlemlerini yapmaktayız. 

Yedek parçalarında teminleri ve onarımlarıyla teknik anlamda tüm süreçlerde yanınızda olup sizi teknik 
işlerle uğraştırmıyor sadece kendi işinize vakit ayırmanızı sağlıyoruz. 
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Network ve Ağ Sistemleri Firewall, VPN, IPsec, Gateway ve Fiberoptik.. 

Hizmet Tanımı :   

Antivirüs ve bilgisayarlarınızın kendi güvenlik duvarları ile dışardan gelen ve ağınızda gezen tehditlere doğrudan 
engel olamazsanız. İstatistik verilere göre dünya da (Bullguard 2020 Sonuçları) her 19 saniyede 1 siber saldırıya 
uğramakta ve ciddi maliyetlerde zarar görmektedir.  

Ubden olarak ofis işletme ve fabrikanızda ağa bağlanan her cihaz için Dünya’nın en iyi antivirüs çözümünü 
rekabetsiz fiyatlarla kuruyor ardından ağınızı da yine dünya lider bir firewall ile güven altına alıyoruz. 

 Antivirüs ve firewall seçimi bilinçsiz yapılmamalı ya da mesleki yeterliği uygun olmayan teknik personel ile 
kurulmamalıdır. Hali hazırda zaten ufak bir bütçe ile profesyonel hizmet alabilmek ve işinizi korumak mümkünken 
yanlış seçim veya bilinçsiz yönlendirme ile hem o anlık gereksiz masraf hem de sonrasında ciddi maliyete 
ulaşabilir zararlar alabilirsiniz. 

 Ubden size risk analizi ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda mümkün olan iyi network hizmetini sunar. Uçtan Uca 
bağlantı, IPsec, PTPP2, LTPP gibi VPN çözümleriyle kesintisiz ağ deneyimi ve yüksek kalite bağlantı sağlar. 

 Ayrıca fiberoptik çalışmalarımızla altyapınızda köklü değişikler ile bütün sistemlerinizde x80 kata varan bir 
veri iletişimi iyileştirmesi sağlayabilirsiniz. 

 

5651 Loglama ve KVKK Uyum Süreci Danışmanlığı 

 Firmamız aynı zamanda yasal müfredatlar çerçevesinde zorunlu 5651 loglama hizmetlerinin kurulumunu ve 
ihtiyaç haline göre raporlanması filtrelenmesine gibi yardımcı yazılımların sağlanması hizmetlerini veriyor.  

Aynı zamanda yine kanunen zorunlu KVVK kapsamında işletmelerin uyum süreci verilerin işlenmesi, 
saklanması, imhası gibi konularda eğitim ve destek hizmeti vermekteyiz. 

KVKK ve veri güvenliğinizi sağlamak konusunda penetrasyon testleriniz de firmamız tarafından yapılıp 
raporlanır. 
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Dijital Reklam Hizmetleri Google, Sosyal Medya Reklam, Mail Marketing, Influencer Reklam 

Hizmetin Tanımı; 

Google Partner ve Dijital Atolye Sertifikalı bölgenin en iyi dijital reklam ajansı ile çalışın marka bilinirliğinizi 
arttırın Pazar kitlenizi katlayarak genişletin. Uzman reklam danışmanlarımız ile bugün iletişime geçin, markanızın 
reklamını aynı gün yapalım.  

Ayrıca web sitenizin seo (arama motoru optimizasyonu) yapılandırması ile arama motorlarında 
raporlanabilir katlanan gelişmeler sunabiliriz. Ubden olarak gerçekleştirdiğimiz yüzlerce çalışma neticesinde, 
SEO’nun bir ekip işi olduğunu rahatlıkla ifade edebiliriz. SEO çalışmasının başarılı olması için müşteri ve ajansın 
işbirliği içerisinde olarak içeriksel ve teknik düzenlemelerin birlikte gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 

Sosyal medya reklamlarını facebook, instagram, twitter ve youtubeda bütçenize en uygun şekilde 
çalışıyor, Minimum maliyetle maksimum ziyaretçi sayısına sizleri ulaştırıyoruz. 

Promosyon yada tanıtım bazlı e-posta pazarlamaya mı ihtiyacınız var ? En iyi çözümler ile yanınızdayız. 
Müşteri listelerinize planlı – düzenli aralıklı- bir mail marketing başlatabilir ve kampayalarınız hakkında anlık 
bilgilendirme yapıp geri dönüşlerini raporlanmasını inceleyebilirsiniz. 

Ve Influencer Marketing.. 

E-ticaret tüketicilerinin alışveriş alışkanlıklarının büyük oranda değiştiği şu dönemde, özellikle son iki yılın 
gündem maddesi haline gelen kavramlardan biri; Influencers. 

Influencer kısa tanımıyla Youtube, Facebook, Twitter, Periscope, Instagram gibi sosyal medya 
kanallarında yüksek takipçi sayılarına sahip kişilere deniyor. Son dönemlerde sosyal medyanın hızla günlük 
hayatımıza girmesi ve alışveriş alışkanlıklarımızdaki yenilikler sosyal medya fenomenlerinin de hızla artmasına 
neden oldu. Sosyal medya, tüketicilerin karar verme aşamasına doğruda etki eder bir hale geldi.  

Sosyal medya reklamları ile tüketiciler kısır bir döngünün içine girerken, diğer yandan bloggerlar veya 
sosyal medyada belirli bir takipçi sayısına ulaşmayı başlamış kişiler ürün tanıtımları ile karar verme aşamalarına 
etki ediyor. Buna da aslında özetle Influencer Marketing diyoruz. 

Özellikle sosyal medyada kullanılan Influencer Marketing’in etkileşim alanlarından biri Youtube’dur. Çekilen 
video ile ürünün tüm özellikleri aktarılır, detaylıca verilir. Fakat uzun video hazırlamanıza gerek olmayan 
durumlarda Twitter, Bloglar, Instagram gibi sosyal medya kanallarında da strateji geliştirilebilir. Influencer 
Marketing, daha çok hedef kitlenizin bulunduğu platformlarda yapılırsa amacına ulaşır. Diğer bir deyişle sadık 
kitleniz neredeyse, etkileşiminiz orada daha yüksek olur. 
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Backup & Restore Yedekleme ve Veri Kurtarma hizmetleri 

Hizmetin Tanımı : 

Bu hizmetle AWS partner olarak bölge de bulut yedekleme yanı sıra fiziksel yedekleme de NAS çözümleri 
ile veri kaybetme durumunu ortadan kaldırıyoruz. 

Ayrıca küçük ofisler için kolay kurulum ve düşük maliyetli Google Cloud hizmeti de veriyoruz. 

Dünya genelindeki verilerin katlanarak büyümesi, yedekleri yönetmeyi her zamankinden daha zor hale 
getirmiştir. Bant kitaplıkları ve ikincil siteler gibi geleneksel yöntemlerin verimsiz kalması nedeniyle çoğu kuruluş 
yedekleme hedefini bulut olarak belirlemeye başlamıştır. Bulut, ölçeklenebilirlik konusunda daha iyi olsa da bulut 
özellikli yedekleme çözümlerinin oluşturulması sırasında var olan BT yatırımlarının, kurtarma hedeflerinin ve 
erişilebilir kaynakların daha iyi planlanması gerekmektedir. 

Amazon Web Services (AWS) tam da burada devreye girer. Verilerinizi benzersiz dayanıklılık ve güvenlikle 
koruyan çözümler oluşturmak için en iyi depolama hizmetlerini, veri aktarım yöntemlerini ve ağ seçeneklerini 
sunuyoruz. 

Veri kurtarma hizmetlerimizle bölgede uzman kadromuz ve tecrübemizle ; HDD veri kurtarma, NAS veri 
kurtarma, SSD veri kurtarma, RAID veri kurtarma, Cep telefonu ver kurtarma, tablet ver kurtarma ve SD bellek / 
USB veri kurtarma hizmetleri ile verilerinizi %100’e kadar kısa süre içerisinde kurtarıyoruz. 

Veri kurtarma hizmeti bazı sebepler yüzünden dijital verilerin ulaşılamaz hale gelmesi durumunda 
kurtarılması işlemidir. Bu işlem sırasında sizler verilerinizi kurtarabilirsiniz. Hata sonucu sildiğiniz ya da belli bir 
sebepten dolayı kaybolan dosyalarınızı özel yazılımlarla geri getirebilirsiniz. Ancak bu işlem son derece 
profesyonel bir hizmettir.  

Kaybettiğiniz her türlü dosyayı geri getirmek için alanında uzman personellerimiz veri kurtarma sürecini 
sizler için yürütüyor. Veri kurtarma işleminde kaybolan dijital verilerinizi profesyonel bir şekilde geri getirmek 
önemlidir. İşte burada uzun yıllara dayanan tecrübemiz ve çözüm odaklı yazılımlarımız ile çok fazla hasar almış 
olsa da tüm verilerinizi geri getiriyoruz.  

Ayrıca depolama aygıtınız fiziksel zarar almış olsa da geri getirme hizmetini sağlamaktayız. Veri kurtarma 
hizmetini veren personellerimiz alanında yeterli deneyime sahiptir. Her türlü duruma karşı en özel donanımlarla 
yanınızdayız. Kişisel bilgisayarlarınızdan ya da kurumsal firmanızda kullandığınız cihazlardan giden verilerinizi en 
uygun maliyetlerle kurtarıyoruz. 

Ubden, sahip olduğu teknik alt yapı, tecrübeli ve yetkin kadrosu sayesinde tüm veri kurtarma vakalarında 
veri kurtarma işlemlerini başarıyla gerçekleştirir. 
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İnternet Hizmetleri Sunucu Kiralama, VPS, VDS, Domain ve Hosting 

Hizmetin Tanımı :  

 İhtiyaçlarınıza göre yapılandırabilir sunucu çözümleri, fiziksel sunucu satışı ve yerinizde yad a co-location 
ile veri merkezinde kurulumu, web siteleriniz için hosting(site barındırma) hizmetleri, markanız/işletmeniz için alan 
adı (domain) hizmetleri, projeleriniz için 7/24 açık uzaktan erişilebilir bilgisayarlar hepsi ve daha fazlası Ubden 
İnternet Hizmetleri’nde. 

Linux ve Windows Reseller :  

 Eğer birden fazla siteniz var, proje geliştiriyor ya da müşterileriniz için her defasında ayrı hesap 
tanımlaması yapmanız gerekiyorsa bayi hosting hizmetlerimizi kullanıp mümkün olan en iyi deneyimi en uygun 
fiyatla alabilirsiz. 

 

Kapsam :  

 

• İşinize göre Linux ya da Windows sunucular 

• Cloud destekli Cross Platfrom sunucular 

• SSD Diskler ile hissedilir hız deneyimi 

• Yapılandırılabilinir Aylık Trafik İmkanı 

• Türkiye ya da Almanya lokasyon sunucu tercihi 

• Cpanel, Pleks ya da ücretsiz DirectAdmin panel ile kolay yönetim imkanı 

• MySQL, MSSQL ve türevleri yapılandırılabilir veri tabanı 

• Tüm hosting hizmetlerinde ücretsiz SSL sertifikası Let's Encrypt 

• Apache sunucular için PHP Selector özelliği 

• Multi Kullanıcı desteği 
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PDKS Sitemleri 

PDKS - Personel Devam Kontrol Sistemi ile daha kısa sürede maaş hesaplayabilir ve hatalı bilgi girişinden 
dolayı oluşabilecek yasal riskleri azaltabilirsiniz. İhtiyaç olması durumunda; resmî kurumlara beyan edebilmek 
amacıyla, geriye dönük verilere ulaşabilir ve puantaj sisteminizin takibini kolaylıkla yapabilirsiniz. 

Merkezi süreç yönetimi sayesinde, İnsan Kaynakları ve Muhasebe programları ile kolay entegrasyon 
sağlayabilir ve ihtiyaçlarınıza yönelik yeni raporlar alabilirsiniz. Pratik bordro eki sayesinde tüm çalışanlarınızın 
aylık maaş bilgisini alabilir, anlık veri akışı ve izleme imkânı sayesinde veri kaybını engelleyebilirsiniz. 

Standart Raporlar ; 

Günlük Puantaj Raporu Aylık Giriş Çıkış Raporu 
Ayrıntılı Rapor İçeride Kim Var Raporu 
Manuel Hareketler Raporu Personel Vardiya Hareketleri 
Gelmeyenler Raporu Personel Listesi 
Erken Çıkanlar Fazla Mesai Raporu 
Geç Gelenler Aylık Puantaj Raporu 
İzinliler Listesi Mevcutlu Gelmeyen Raporu 

 

Geçiş Sistemleri 

Elektronik Güvenlik Sistemlerinin bir parçası olan Turnike Geçiş Sistemleri giriş ve çıkışların güvenlik altında 
tutulması ve yetkisiz kişilerin giriş ve çıkışlarının önüne geçilmesi için düzenlenen özel geçiş sistemi cihazlarıdır. 
Turnike sistemleri farklı yöntemler ile çalışmaktadırlar.  

Bu yöntemler kartlı geçiş sistemleri ile entegre edilerek yapılan kartlı turnike geçiş sistemi, Jetonlu turnike 
sistemi, Para ile çalışan turnike geçiş sistemi, Kumanda veya buton ile çalışan turnike geçiş sistemleri 
bulunmaktadır. Kullanılacak mekan ve kullanım amacına göre farklı çözümlerin seçilmesi mümkün olmaktadır.  

Turnike Sistemleri günümüzde en çok büyük işyeri ve plaza girişlerinde başta olmak üzere, Hastahaneler, 
Kamu kurumları, İş merkezleri, Fabrikalar vb. Pek çok alanda kullanılmaktadır. Genellikle turnike sistemleri kartlı 
geçiş sistemleri ile entegre olarak çalışmaktadır.  

Burada turnike üzerine bir kart okuyucu montaj edilir. Kart her okutulduğunda yetkisi var ise turnike bir 
kişiye geçiş hakkı vermesi mantığında çalışır. Yine günümüzde PDKS personel devam kontrol sistemlerinde 
turnikeler kullanılabilmektedir. Yine turnike sisteml  eri biyometrik sistemler ile entegre çalışa  bilmektedir. Daha çok 
parmak izi, Yüz tanıma, İris tanıma v b. uygulamalarda turnike sistemleri sık kullanılmaktadır. 

 

  

 

 

  

 

   

 

 

 



2021 Rev.02 Katalog.001 
 

 15 

Marka ve Patent Tescili 

Marka tescili; bir işletmenin temellerini oluşturan ana kriterlerden biridir. 

İşletmenin tüm mal ve hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayıran her türlü işaret marka 
olarak adlandırılmaktadır. Günümüz koşullarında markaların değeri, firmaların değerinin üzerinde olup tüketicinin 
seçiciliği noktasında yönlendirici olan en önemli dayanaktır. Bu şartlarda tescilli markalar işletmelerin ticari 
hayatlarında ki prestij olarak değerlendirilmektedir. Güçlü bir markaya sahip olmanın yarattığı güven, o işletmenin 
yükselişinde en önemli adım olmaktadır. 

Marka tescilinin hukuksal anlamda marka sahibine tanıdığı yetkiler markalarına karşı kötü niyetli 
girişimlerin önlenmesini sağlamakta, taklit, kopya ve haksız rekabete karşı işletmeyi korumaktadır. Marka sahibi, 
markasının izni dışında kullanımına karşı tüm yasal haklara sahiptir. 

Marka müracaatı gerek başvuru aşamasında gerekse tescil süresinin takibi konusunda uzmanlık 
gerektiren bir işlem olduğu için, vekil aracılığı ile yapılması hak kaybı yaşanmaması adına gereklidir. Ubden olarak 
bünyemizdeki yetkin marka uzmanları ve hukuk kadrosu ile marka araştırmasından tesciline kadar geçen tüm 
süreçlerde müvekkillerimize güvenilir danışmanlık hizmeti sunmaktayız. 

Kapsam : 

• Marka İzleme - Markanız için risk oluşturacak yeni talepleri takip edin. 

• Marka Yenileme - Markanızı yenileyerek korumaya devam edin. 

• Cezalı Marka Yenileme - Marka yenileme süreniz geçse de yenileme şansınız var. 

• Adres Değişikliği - Markanıza kayıtlı adres değişikliği işlemleri 

• Ünvan Değişikliği - Markanıza ait ünvan değişikliği işlemleri 

• Nevi Değişikliği - Şirket türü değişikliklerinde yapılan işlemler 

• Devir İşlemleri - Marka – Patent’in başka kişi/kuruma devri işlemleri 

• Veraset ve İntikal - Miras durumunda yapılması gereken müracaatlar 

• Rehin İşlemleri 

• Lisans İşlemleri 

• Enstitü Kararına İtiraz 

• Marka Yayın Kararına İtiraz 
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Diğer Hizmetlerimiz 

1. Proje Geliştirme Danışmanlığı MSP 

a. Projelerinizde uzman desteği alın ! Proje geliştirme aşamalarına hakim ve tecrübeli proje yöneticilerimizle 

süreçlerinizi sorunsuz yönetin. Projenizi hızlı ve doğru şekilde ortaya çıkarın. 

2. Sistem Mühendisliği Danışmanlığı 

a. İşletmenizde yürüyen sistemleriniz için geliştirme ve destek danışmanlığı, SaaS sistemleri başta olmak üzere 

üretim için kullanılan sistemlerin (SAP , ePROMIS, Netsuite  vb) danışmanlık hizmetlerini vermekteyiz. 

3. İletişim ve Santral Çözümleri 

a. Fiziksel ve Sanal telefon santralleri, ip santralleri 0850’li hat , IVR çözümleri hepsi ve dahası.. 

4. EDI – EDIFACT ve Odette Danışmanlığı 

a. Şirketler arası Elektronik Veri Değişimi sistemlerinin danışmanlığı ve Odette altyapısı kurulumu hizmetleri 

5. E-Ticaret Sistem Yöneticiliği 

a. E-ticaretteki Pazar kitlenizi nasıl kontrol edeceğinizi yada ürünlerini e-ticarete yükleme siparişlerin yönetimi 

gibi konular bir sorun oluyor veya zaman bulamıyorsanız tüm sistemi sizin için yönetim size sadece siparişleri 

kapınıza gelen kuryeye vermeyi bırakalım. 

6. Sosyal Medya Yöneticiliği 

a. İşletmenize yada markanıza ait sosyal medya hesaplarınızın tamamı yönetiyor, paylaşım, reklam, 

kampanya bildirimleri gibi aşamaları profesyonel şekilde biz yürütüyoruz. 

7. Seo Danışmanlığı 

a. Mevcut siteniz için SEO (Arama motoru optimizasyonu) desteğini profesyonel olarak uzun yıllar boyunca 

veriyor sizi internette lider konumda tutuyoruz. 

8. Ekipman ve Yedek Parça Tedariği 

a. İhityacınız olan her türlü teknik ekipman ve yedek parçaları aynı gün kargo ile getiriyoruz. 

9. Sertifikalı Eğitimler 

a. Bilgi Belge Güvenliği Kalite Eğitimlerinden, ERP Programları Eğitimlerine, Özel Ders yada Toplu Seviyeli 

Bilgisayar Eğitimlerine bilişim sektörüne ait bir çok eğitimi sertifikalı olarak veriyoruz. 

10.  B2B Hizmet Bayiliği 

Sizde bölgenizde bir bilişim firmasıysanız çözümlerimizden faydalanmak istiyor yada işinizi 

büyütmek istiyorsanız bayimiz olabilirsiniz. Bayilerimize sunulan özel panel üzerinden yukarıda yazan 

tüm hizmetler için özel bayi fiyatları üzerinden teklif oluşturabilir ve ayrıcalıklardan yaralanabilirsiniz. 

Sizin adınıza bölgede ilgili hizmeti / kurulumu gerçekleştirir hiçbir zaman müşterinizle bilginiz 

olmadan iletişime geçmeyiz. Tüm bayilik sürecimiz Ubden B2B Sözleşmesi ile yapılmaktadır. Şimdi 

Bayimiz Olun ! Ayrıcalıklarımız ile tanışın.. 



2021 Rev.02 Katalog.001 
 

 17 

 

Biz ekibimiz , bayilerimiz ve iş ortaklarımızda büyük bir aileyiz. 

 
2021 yılı itibariyle ; 

 

12 yıllık Tecrübemiz 

 

Alanlarında Uzman Kadro 

 

100’lerce Tamamlanmış Paket Projemiz 

 

22 Farklı Bölgede İş ortağı ve Bayimiz 

 

100’lerce Kurumsal Müşterimiz 

 

5000’den Fazla Müşteri Ağımız 

 

Almanya, Fransa, Türkiye (Bursa) ve Türkiye (İstanbul)’da 4 farklı sunucumuz.  

 

1 Milyon’u Geçmiş Kod Satırımız İle, 

 

İşiniz İçin Yenilikler sunuyoruz.. 

 

 

İstanbul / Beyoğlu Merkez 

Tekirdağ / Çorlu Teknik Ofis 

Tekirdağ / Çerkezköy Teknik Ofis ve Şube ( YENi ! ) 

 

0850 305 0919  

www.ubden.com 


