Mobil Uy gulama Çö zümleri,Özel Ya zılım Çö zümleri,İçerik Yönetim Sis temi,B2 B B2 C ve Portal Çözümleri,İş Zekas ı Çö zümleri,M obil Saha Otomasy on Çö zümleri,Erp Deste k ve Yazılım Danışmanlık,D ış Kay nak Ku llanımı,Web Sitesi Tasarım Uy gulama,SEO Arama Motoru Optimizasy onu,Donanım Hizmetleri,Hosting Sunucu Barındırma Hizmetleri,ANDROID UYGULA MALARI,IPHONE & IPAD UYGULAMALARI,WINDOWS PHONE 8 UYGULAMALA RI,BULU T ARKA-U Ç SE RVİSL ERİ,HT ML5 MO BİL WEB UYGU LAMALA RI,Bilgisay ar bakım,harddis k,ram,yazıcı,faks ,y apısal kab lola ma,telefon santrali sistemleri,networ k çö zümleri,call center y apıları,data center alt y apı çözümleri,sunucu sanallaş tırma,cctv hizmetlerimiz,muhasebe programları, muhasebe programı, logo,mikro muhasebe, te knik deste k, Firmamız donanım ürünlerinde HP, Dell, Fujitsu Server, Storage; HP, Dell, Sunny , Casper,PC, Notboo k; HP, OKI, Lexmark Printer ve Alcatel Networ k ürünlerin i önermektedir. Bu ürün ler konusun da oldu kça iy i eğitim almış bir kadro f rmamızı deste klemektedir. D onanımların kurulumu, işletimi, konfi g ürasy onu, y önetimi, Sunucu (Server), Depolama Ünitesi (Storage),Yazıcı (Printer),İletişim Ağı (Networ k) Ciha zları,San tral ve E kipmanları,Ses, G örüntü ve Data İletişim Cihazları,Ko ntrol Sis temleri, İşletim Sistemi (UNI X, LINU X, M S ),Veri Ta ba nı Siste mleri (Oracle ,
MSSQ L, MySQ L, vb.),Kimlik ve Güve nlik Yö netimi Siste mleri (Novell I dentity Mana gement, M S Active excha nge Server Kurulumu ve Yönetimi), So n Kullanıcı Yönetimi, Ko nfi g ürasyo n, A ltyapı ve Ölçe kleme Hizmetleri,Yede kle me, Problem Giderme ve Kurtarma Hizmetleri,Geliş miş Kümele me (Cluster) Hizmetleri,Yük Dağ ıtımı/P aylaş ımı Hizmetleri, Sa nalla ştırma ve Bulut Biliş im Hizmetleri,Sistem De netim Hizmetleri,Sistem Tasar ım ve Kurulum, Siste m İ zle me ve Performans,Gere kli Y azılım Güncelle meleri ve Patchlerin uyg ulanma sı,Her türlü s istem çö kme senary osuna karşı ö nle m olara k ye de kle me ve kurtarma po litikalarının oluşt urulma sı,,Güve nlik Stratejileri Oluşturulması ve Uygula nması, So n Kullanıcı Yö netimi, Konfig ürasyo n, A ltyapı ve Ölçe kle me Hizmetleri,Yede kle me, Problem Giderme ve Kurtarma Hizmetleri,Geliş miş Kümele me (Cluster) Hizmetleri,Yük Dağıtımı/Pay laşımı Hizmetleri,Sana llaşt ırma ve Bulut Bilişim Hizmetleri,Sistem De netim Hizmetleri,Sistem Tasarım ve Kur ulum,siste m V ERİ MER KEZİ D İ ZAYNI V E KURULUMU, LINU X SUNUCU D ESTEĞİ,F ELA KET KURTARMA, SANALLA ŞTIRMA,N ETWOR K,BAKIM AN LAŞMA SI,

YEDEKLEME V E D EPOLAMA,LOGLAMA İ ZLEME,W EB GÜVENLİĞİ,URL W EB FİLTR ELEME, KOD GÜVEN LİĞİ, Sİ STEM KURU LUM,

NETW ORK KURU LUMU,SUNUCU KURU LUMU,U ZA KTAN ERİ ŞİM GÜVEN LİK,AĞ N ETW ORK TA SARIMI,YAP ISA L KABLOLAMA,SANA LLA ŞTIRMA ÇÖZÜMLERİ,N ETWOR K BAKIM AN LAŞMA SI Hİ ZM ETLER İ, TEKN İK D ESTEK,Ya ngın A larm, Yangın Algıla ma, Uyarı Sistemleri,CC TV, IP CC TV, A nalo g CCTV, Ka mera Sistemi, Güvenlik Ka meras ı,Sesle ndirme, acil a nons sistemleri, Kartlı Geçiş, Turnike, PDKS,Geçiş Ko ntrol Siste mi, Hemş ire çağrı siste mi, görevli çağrı sistemi,D ata,Telefon, Fiber,Ba kır, Ka blo la ma ve s onlandır ma, Telefon Santra li, IP Telefon, Telefon Siste mi,IP TV, TV Yayın Siste mi, TV Santrali, Mer kezi TV Siste mi,M üzik, Işık, Sa hne, Ay dınlat ma, Sistemleri, Siste m o dası, networ k kur ulumu, a kıllı ev siste mi, Özel yazılım, Web tas arım, Mobil ya zılım,logo muha sebe entegrasyo n, mikr o muhase be entegrasyo n, sa p e ntegrasyon, te knik deste k,web sitesi muhasebe entegrasyo n,B2b,b2c,entegrasy on, g üve nlik ka mera siste mi,a kıllı ev s istemi,Kdzte kno lojiya zılım,Mar ket programı, bar ko d programı, restoran programı, a ndro id el ter minali, resta urant programı, satış progra mı, ta ksitli satış progra mı, kırta siye progra mı, giyim progra mı, yapı mar ket progra mı, veresiye ta kip progra mı, a dis yon progra mı, cafe programı,Cari Hesap Ta kip progra mı, Te klif progra mı, Sto k progra mı,
Depo Sto k programı, Se net Yazdır ma Progra mı, Fatura Ya zdır ma Progra mı, Çe k Ta kip, Kurs Ta kip, Salo n Ta kip, Süt To pla ma, Bar kod Etiket, Kredi Kartı Ta kip, Hafriyat Ta kip, Kimlik Bildirim, Kimlik Bildir me, Süt Müsta hsil, Fırın Fat ura İrsaliye, Ra ndev u Ta kip, Su Ta kip, Köy Su Ta kip, Ziyaretçi Ta kip, Hal M üdürlük,Ka sa Gelir Gider Ta kip, Made ncilik, Hızlı Satış, Cari Kasa Ta kip, Rehber (Caller Id), Hasta Ta kip, Veteriner Ta kip, Kapı Kontrol, Servis Ta kip,Kreş,Anao kulu, Ticari program, progra mıy azılım, ticari yazılım, kurs, kasa, proje, deste k, satış, mo dül, ERP, kur umsal kay na k yö netimi, ka mpa nya lar,cari, banka, kasa, bütçe,açık hesap ta kibi, senet, çe k, sto k, fatura, irsaliye,ta ksitli satış, pera ke nde satış s istemi,dövizli çalış ma siste mi, ta nımlı rapor s istemi,satınalma, pa zarlama, finans,borç alaca k yö netimi, öde me tahs ilat,teminat me kt upları, gelir gider yönetimi, ürün,clie nt, server, istemci, s unuc u, muhase be yazılımları,A dres, Cari, Hesa p, Ba nk,Arıza, Te knik,s u tahsilat, Servis, Ta kip, Etiket,Kreş, kres,A nao kulu, Muhasebe, Ta ksit, SMS, progra mı, Kdz, kdzte knoloji web:www. kdzte knoloji.com mail:info @kdzte kno loji.co m Tel:021642 52034 Gs m:0537 967674 5Mar ket Programı, Restoran Progra mı, Ta ks itli Satış Programı, Kırtasiye Progra mı, Giyim Programı, Cafe Progra mı, Ya pı Mar ket
Programı,Mar ket Progra mı,Restoran Progra mı, Ta ksitli Satış Progra mı, Sö zleş me Progra mı, Emla k Progra mı, Kırtasiye Progra mı, Cafe Programı,Pasta ne Programı,Ko zmetik Programı,Ya pı Mar ket Progra mı, Self Servis Progra mı,Pa ket Servis Progra mı,Sipariş Ta kip Progra mı,Giy im Pro gramı

İzle me ve Performa ns,Gerekli Ya zılım Güncelle meleri ve Patchlerin uyg ula nması, Her türlü siste m çö kme se naryos una karş ı ö nlem olara k yede kle me ve kurtarma, politika larının oluştur ulmas ı,e-Ticaret Hizmetleri,Veri Hizmetleri,Veri Hizmetleri, Çö zümler,Ağ Çözümleri,Genişbant Alty apı Çö zümleri,Mo bil Genişbant Mobil Bac khaul GG SN/SGSN WiMAX G SM- R WiFi Sabit Genişbant, FTTx Çö zümleri HFC Çö zümleri IP-MPLS Cor eMulti Service Core Optical Cor e Kurumsal Ağ Alty apısı Veri Mer kezi Alty apısı Yap ısal Kablo lama Çözümleri,BT Güve nlik Çö zümleri,Veri Güvenliği,Güvenli XM L Ağ Geçidi Son Ku llanıcı G üvenliğ i Ağ Güven liği İn ternet Güvenliğ i Profesy onel Güvenlik Hizmetleri DDoS Sald ırı Önleme,Bulut Çö zümleri,Bulut Y önetimi Bulu t Hizmetleri Devrey e Alma Masaüstü Sanallaştırma Sunucu Sanallaştırma Sunucu ve Depo lama Depolama Alan Ağları VXI (Sanal İş Ortamı Deney imi) (Ses & Video) Teknoloji Danışmanlığ ı ve Özgün Geliştirme Ya kıns anmış Multimedya Ç özümleri,NGN Çözümleri IP Eşleştirme ve Trunking Çö zümleri,IPTV OTT ( Over The Top) Çö zümleri Dijital Pano Çağrı Merke zi IP Centrex Barındırılan T ümleşik İletişim IP Telefon Yazılım İstemci Sabit Mo bil Ya kınsama Teknoloji Danışmanlığı ve Ö zgün Geliştirme, İşbirliği ve Tümleşik,İletişim Çözümleri,Durum Bilgisi Mesajlaşma Ses / Video / Web Konferans
Kurumsal Sosy al Medy a TelePresence Dijital Pano,Computing Çözümleri, Sunucu ve Veri Depolama Sistemleri Masaüstü Sis temler Sanallaştırma ve Konsolidasy on Sunucu Sanallaştırma Masaüstü Sanallaştırma Çö zümleri,Veri Depolama Alan Ağları Veri Yedekleme ve Kurtarma Çözümleri,Sanal Tey p Kütüphane ve Te killeştirme Çö zümleri (VTL),Fela ket Kurtarma / İş Süre kliliğ i Çö zümleri, Replikasy on Çö zümleri,Ma kinalar Arası,İletişim, Telematik (A kıllı Endüs tri) Bina Otomasy on Sis temleri (Akıllı Bina),Güvenlik ve Gö zetim,Te knoloji Danışmanlığı ve Ö zgün Geliştirme,Operasyo n ve İş Deste k, Çözümleri IT Servis leri Yönetimi,Yardım Masası,Varlık Yönetimi,O lay Yönetimi,Problem Yönetimi,SLA (Servis Seviy esi) Yönetimi,Ko n≈ g ürasy on Yönetimi,Yönetim ve İzleme Sistemleri,Sunucu ve Ağ Performans Yönetimi,Uy gulama Performans Yönetimi,Bulut Yö netimi,Optimizasy on Çö zümleri, Rady o ve Core Optimizasy onu,Transmisy on Optimizasy onu,Servis ve Kalite Yönetimi,GSM VAS Performans Yönetimi (E2E Mon itoring),Siny alizasy on Kalite Kon trol ve Yönetimi, Son K ullanıcı Deney im ve Kalite Yönetimi Servis Kalitesi Yönetim Çö zümleri (BSM),Ağ Servisleri Yönetimi,DNS, DHCP, FTP, SMTP, POP3, IMAP, HTTP, HTTPS. ,IP (IPv4 ve IPv6) Yönetimi,Kimlik Y önetimi Eriş im Yetkilendirme,SSO (Te k Şifre ile Giriş)Servis Yönetimi ve İzleme Çözümleri,PCRF Policy
Control Ru ling Management,Abone, Politika ve Servis Yö netimi,DPI (Trafik Yönetimi ve Analizi),RADIU S -AAA (Accountin g, Auth orization, Access),İş Uy gulama Çözümleri,İş Süreçleri Analizi,Çö züm Tasarımı,Uy gulama Geliştirme,Sistem Entegrasy onu,Uy gulama İşletim ve Yönetimi,İş Zekası Çö zü mleri Anahtar Teslim Çözüm,Danışmanlık,Kay nak Sağlama,Test Otomasy on Çö zümleri,Test Analiz ve Tasarımı,Test Otomasy onu,Test Yönetimi, Sav unma ,,Ka mu Güve nliğ i ve e-devlet Çözümleri, Savunma Çö züm le ri,Ta ktik Saha Ağ Çözümleri IP/ISDN/ATM A nahtarlama Sistemleri Tümleşik IP Erişim Sis temi (Switch/Rou ter),Say ısal Sahra Santrali,I SDN ve ADSL terminaller,MOLTU Optik Transmisy on Cihazı Şelter İçi Güç Birimleri Gemi Haberleşme Çözümleri Kontrol ve Bağlantı Modü lleri Tels iz Haberleşme Çö zümleri OFD M-LTE Tabanlı Baz İs tasy onu Sis temi Aviy onik Sistemler GNSS Alıcı Sistemler,Platform Konum – Durum Belirleme Sistemi Dost Dü şman Tanıma Sistemleri,Transmisy on Çözümleri TN-1XE Optik Ço klay ıcı,Tekno loji Danışmanlığı ve Özg ün Geliş tirme,Kamu Güvenliği Çözümleri,112 Acil Yardım Sistemi,APCO25 A nahtarlama Sistemi,Engel Ar kası Algılama Sistemi. Fiziksel G üvenlik Çö zümleri,Geçiş Kon trol Sistemleri,Güvenlik ve Gö zetim Sistemleri,Sensör Ağ lar,Tekn oloji Danışmanlığ ı ve Özgün Geliştirme,E-Devlet,Kamu Entegrasy on
Kutusu,Te kno loji Danışmanlığ ı ve Özg ün Geliş tirme,Microsoft Kurumsal Çö zümler,Kurumsal Lisanslama,SPLA Lisanslama, Birleşik İ letişim Mesajlaşma ve İletişim,Kurumsal Ses En tegrasy onu,Masaüstü ve Uçno kta,Arş ivleme,Sanallaştırma Sun ucu ve Uy gulama Sanallaştırma,Sanal Masaüstü A lty apısı (VDI),Güvenlik Forefront İş Güvenliği,K imlik ve Eriş im Yönetimi,Bilgi Hakları Yönetimi ve Güven liği,Sistem Yönetimi Yönetim, İzleme, Kokpit,Yay gınlaştırma, Konfigürasy on, Yedekleme,Envanter Yönetimi,Yönetilebilir Hizmetler,Veri Platformu Alty apı ,naliz/Değerlendirme/İy ileştirme ,Appliance,Raporlama Servisler,Bakım ve Deste k Hizmetleri,Depolama ve Lojistik Hizmetleri Envanter Yönetimi E kleme-Çıkarma Hizmetleri (IMACD Hizmetleri),Montaj Hizmetleri Staging Kurulu ş Hizmetleri Entegrasy on, Test ve Kabul Kuru lum ve Yapılandırma BT Sistemleri Taşıma Hizmetleri Tamir ve G üncelleme Teknik Deste k H izmetleri Periy odik Ba kım Hizmetleri,İleri Seviy e Tekn ik Deste k,Acil Müdahale Yazılım Güncelleme İşletim Deste k Hizmetleri Şebe ke İzleme ve Raporlama (Network M onitor ing),Saha Bakım Hizmetleri (FLM)Operasy onel Saha Destek Elemanı Hizmeti ( Baby sittin g),Garanti Süresi Ta kib i,Deste k Hizmetleri Networ k Sis tem Telekom Hizmetleri Savunma Sistemleri Depolama Sistemleri Güvenlik Sistemleri Masaüstü Sistemler Microsoft Uy gulamaları POS ve
Akıllı POS Ödeme Sis temleri Sunucu Sis temleri,Profesyonel Hizmetler,Danışmanlık Hizmetleri Networ k ve Güvenlik Danışmanlığı,Olağanüs tü Durum Hizmetleri Danışmanlığı, Sistem Danışmanlığı Kuru luş Hizmetleri Ağ Dö nüşümü Ağ Op timizasy onu Ağ Tasarımı ve M ühendis liği Saha Durum Raporu (Site Survey ) Proje Yönetimi Yazılım Güncelleme Teknoloji Transferi (Technology Introduction),Yö netilen Hizmetler,Çağrı Yönetimi ve Yardım Masası, Seviy e 0 Destek H izmetleri, Seviy e 1 Destek H izmetleri,İşletim Hizmetleri Proa ktif İzleme,Proaktif Raporlama,İşletim Deste k Hizmetleri,Şebe ke İzle me ve Raporlama (Network Mo nitor ing),Saha Bakım Hizmetleri (FLM) Operasy onel Saha Destek Elemanı Hizmeti ( Baby sittin g),Envanter Yönetimi, Barındırılan Taşıy ıcı Hizmetleri Sunucu Barındırma,Dış Kayna k Kulla nımHizmetleri,Dış Kay nak (Outso urcing) Kullan ım ModeliE leman Sağlama,Stratejik Dış Kay nak Kullan ımı,Üretici Garanti Hizmetleri,Arızalı Ürünü Teslim Alma ve Teslim Etme,Bakım Onarım Çağrı Merke zi Garanti Harici Hizmetler,Müşteri Bilgilend irme,Resepsiy on Hizmetleri,Yerinde Onarım,Eğit im Hizmetleri,Müş teri Eğitimi Tele komünikasy on Te knolojis i Eğitimleri İşletim Bakım Seviy esi Eğitimleri,Tam Donanımlı Laboratuvarlarda Eğitim,bilgisay ar bakım,sunucu bakım onarım, y üz tanıma sistemleri,Pamak izi tanıma sistemlerl, kartlı geçiş sistemleri,kartlı
personel devam kontro l sistemleri, geçiş kontro l sistemleri, turnike s istemleri, kilitler,butonlar ve a ksesuarlar, güvenlik devriy e tur kon trol istemleri, otel kapı ve dolap kilitleri, oto park bariy er ve y ol sistemleri, mağaza ürün koruma sis temleri, manyetik geçiş dedektörleri,xray cihazları, kart y azıcıları a ksesu arları, cctv kamera sistemleri y azılımlar, websitesi, webtasarım, web sites i, mobil takip y azılımları, mobil ö zel y azılımlar, erp y azılım,crm yazılım, y azılım te kn ik deste k,pa zarlama ve satış y önetimi, uluslar arası filo ve sürücü y önetimi, ulus lar arası denizy olu taşımacılığ ı, uluslar arası havay olu taşımacılığı, uluslar arası demiry olu taşımacılığı, müşteri lojistik bilg i ta kip sis temi, elektro nik arşiv leme, e-imzalı özet b ilgi detay , antrepo y önetimi, bilgi y önetim sistemleri, weby azılım çözümleri, web tasarım programlama, Kdz bilg isay ar Yazılım Hizmetleri Kd z Yazılım , 45 00 m2 Data Center alanı ile Tür kiy e’nin en gelişmiş Data Center, Disaster Service ve özel kab in hizmetini müşterilerine sunmanın ay rıcalığını y aşamaktadır.Kd z Sof tware Co-Location hizmetleri; b ir vey a birden fazla web sitesi barınd ıran, y ükse k miktarda ziy aret alan, e-posta, e-ticaret, sanal barındırma, içerik sağlama hizmetleri veren, sunucu ü zerinde çeşitli internet uy gulamaları çalıştıran, ara bağlantı ihtiy açları olan, operatör alty apı hizmetlerine ih tiy aç duy an kurumlara; enerji kesin tileri, hat ke sintileri, bant genişliği ve kapasite
sorunları ile zamanlarını harcamadan kendi işlerine oda klanmalarını sağlay an çözümleri sunuy or. Ara bağlantı ihtiy açları olan, operatör alty apı hizmetlerine ihtiy aç duy an, bir vey a birden fazla web sitesi barındıran, y ükse k miktarda ziy aret alan, e-posta, e-ticaret, sanal barındırma hizmetleri sağlay an ve sunucu üzerinde çeşitli in ternet uy gulamaları çalıştıran kurumlar için ideal çözüm sunma ktadır. Kd z Ya zılım Co-Location ; servis ve ürün lerini küresel pa zara duy urmak istey en kurumların büy ü k y atırımlar yapmadan uy gulama sunucularını, sistemlerini barın dırabilecekleri en uy gun hizmetleri sağlamaktadır.K dz y azılım ‘in sunduğ u Co-Location hizmetleri, kurumların Kd z Software ‘in üstü n operasy on merkezlerinden, ulusal ve uluslararası omurgasından fay dalanmalarına imkan tanımaktadır. İçeriksağ lay ıcılar, telekom operatörleri ve kurumlar bu say ede enerji veya data kesintilerini y a da bant genişliği, kapas ite sorunlarını tamamı ile unutara k kendi kullanıcılarına vey a müşterilerine y üksek kalitede hizmet sağlay abilmektedir.Kurumlar, bu hizmet say esinde hem kendilerine ait özel konfigürasy ona sahip su nucularını Kd z Software ‘in sistem odalarında güvenle barındırara k y ükse k performanslı ve kesintis iz erişim servisi almakta, hem de ek maliy etlerden korunmuş o lmaktadır.Kurumlar, 365 gün 24 saat internet erişimine açık kes intisiz bir ortamda bulunan sunucularına u za ktan erişim proto kolleri
aracılığı ile bulundu kları y erden istedikleri anda erişebilmekte ve diledikleri güncellemeleri y apabilmektedirler. KİRALAMA HİZ METLE Rİ Kiralama Hizmetleri,Donanım Kiralama Hizmetleri,Server Kiralama,PC Kiralama,Yazıcı Kiralama,Diğer Donanım Kiralama,Ağ ürünleri, projeksiy on cihazı, pla zma tv ve benzeri e kipmanlar kiralanmaktadır.Ya zılım Kiralama Hizmetleri,Eleman Kiralama hizmetleri,NETWORK – AĞ ÇÖZÜ M,Günümü zde gittikçe büy üy en verinin iletilmesin i sağlamak kurumların başarısını etkiley en en önemli unsurlardandır. Doğru bir ağ alty apısı ile gelecekte ki ihtiy açlarınızı karşılay ın.Tüm sektörler açısından artan bilgin in üretilmesi, korunması, sa klanması ve y eniden kullanılabilmesi networ k alty apılarının doğru ve ölçeklenebilir o lması ile karşılanab ilir. Firmalar için y aşamsal öneme sahip olan ve ses, görün tü, veri a ktarımı doğru Kd z y apılandırılmış y erel ve geniş alan ağları ile mümkündür.Kd z olara k tecrübeli danışmanlar ile müşterilerin ihtiy acı, y eni teknolojilere uy um sağlayabilecek y erel ve geniş alan ağlarının analizi, plan laması, optimizasy onu, kurulumu ve entegrasy onu hizmetleri sunmaktay ız.K dz’n in Networ k h izmetlerinin müşteriler için y ararları;

– Network operasy on harcamalarında azalma,– Network y önetim kapasites inde artış,– Firmaların büy üme stratejilerine destek,– İş s ürekliliği sağlanması,Kd z Networ k H izmetleri;Netw ork Alt Yapısında Ku llanılan Ürü n ve Servis lerin Analizi;Mevcut alty apı içerisin de kullan ılan ürünlerin ve networ k servis lerinin analizin in y apılması, stabil çalışması ve sorun g idermeye y önelik çözümlerin uy gulanması konu sunda hizmet verilmektedir.Datacenter Hizmetleri Analizi;Datacenter mimarisi içerisinde kullanılan, Datacenter ve SAN networ k alt y apısında ki tüm servis bileşenlerinin y apılandır ılması ve sorun g iderilmesi. Mevcut Datacenter ile diğer Datacenter organizasy onlarının birlikte çalışabilirliğ inin sağlanması. Kablos uz Ağ Hizmetleri;Mevcut vey a y eni y apılandırılan kablos uz hizmetlerin analizi ve sorun g iderilmesi, farklı marka kablo su z erişim no ktaların ın ve kablo su z erişim kontro l cihazlarının entegrasy onu ve sorun giderilmesine y önelik çö zümlerin sağlanması.Networ k O tomasy on Hizmetleri;Networ k ü zerinde kullanılan far klı markaların a ktif networ k e kipmanlarının tamamının belirli bir markay a bağımlı kalmadan otomatize edilmiş netw ork platform y azılımları kullan ılarak, ortam üzerinde bir ço k far klıb marka network ürü nün y azılımlarının y üklenmesi, güncellenmesi, konfig ürasy onlarının y apılması ve y edeklenmesi gibi b ir çok konuda merke zi o larak çö züm sunan entegrasy on
çalışmalarının sağlanması.Ses ve Video Hizmetleri;Mevcut’da kullanılan vey a y eni y apılandırılması planlanan, v ideo konferans, ip telefon ve video ve ses projelerinde farklı üreticilerin ürünlerinin en tegrasy onun sağlanması ve sorun giderilmesi konuların da hizmet verilme ktedir.NETWO RK KURUL UM HİZMETLERİ

İşletmenizin mevcut networ k alty apısının kontrolü , geliş tirilmesi, y eniden y apılandırılması, u za k bağlantıların gü venliğ i ve devamlılığ ı hizmetlerini kapsamaktadır.Networ k Kurulum Hizmetlerimiz;- Ağ alty apısının projelendirilmesi- Kablo kanalların ın ve ağ kablo larının alty apısın ın montajı- Networ k ciha zlarının , kabinlerin ve panellerin montajı - Network c ihazların ın kuru lumu, y apılandırılması ve devrey e alınması– Server kurulumu ve y apılandırılması– Sis temde ku llanılaca k bilgisay arların ağa dahil edilmesi– Mo dem y apılandırmaları ve internet bağlantı y apılandırması– Mevcut y azılımların s isteme dahil edilmesi– Rutin Kontroller (Bakım Anlaşması Kapsamındadır)– Cisco 3com Alcatel Projelerimizde keşif ile belirlenen ortam ihtiy acına göre UTP (Unshilelded Twisted Pair) CAT5e, CAT6,CA T7 y a da korumalı tip STP ( Shielded Tw isted Pair) STP, S/STP, FTP gibi Ba kır kablolar ile çözüm sunu lur.Gü nümüz te kno lojisine uy gun hız, g üvenilir lik ve performansı ile etiketleşmiş hub, switch, rou ter, bridge,converter, transmitter, receiver gibi her türlü iletiş im cihazın ın temini, montajı, kuru lum ve konfigürasy onunu y aparak, her boy utta LAN ve WAN’lar kurma ktadır.Mü şterilerimizin y apısal kablolama kon usunda ki ihtiy açlarının tümünü karşılamak amacıy la marka bağımsız te kn ik çö zümler üretmektey iz y apısal kablolama projelerimizde CAT5e, CAT6 ba kır ve Fiber optic kablolar ile Yatay
Kablolama, bina omurga, kampus omurga kablolamaları hizmetleri s unulur. Kuru lan Kablolama sistemleri ile 1 0/100 /1000 /Mb it/p s hızın da çalışan alty apı sistemleri hazırlanır. SERVİ S VE TEKNİK DE STEK HİZMET LERİ Servis ve Te knik Deste k Hizmetleri,Sö zleşmeli h izmetler,Çağrı bazlı deste k hizmetleri,Telefonla destek,U za ktan erişim ile des te k,Yerinde müdahale, Onarım veya sistem destek h izmetleri,Dış kay nak ku llanımı hizmeti, SUNUCU VE VERİ DEPOLAMA ÇÖZÜ MLERİ, Sunucu ve Veri Depolama Çö zümleri, Gelişen ele ktro nik ticaret alanı ve değişen müşteri talepleri neden iy le şirketlerin önemli ve zorlay ıcı değiş imleri y aşamamaları için veri depolama ve y edekleme çözümleri konusu nda deste k verilme ktedir. Sunucu Çözümleri:Sun ucu konso lidasy onu Blade sunucularla enerji ve hacim optimizasy onu Mer kezi dosy a e-mail ve uy gulama pay laşımıSunucu merkezli bilgi işlem (LAN ve WAN erişimi için) Sunucu ve PC sanallaş tırma ile donanım kay nak verimliliği Sanaldan fiziksele fizikselden sanala sunucu dönüş türme Merkezi veri koruma, veri güvenliğ i ve kullanıcı y önetimi Uy gulama sürekliliği İş süre kliliği Fela ket kurtarma Yerel y a da uzak ofislere sis tem / veri replikasy onu Veritabanı y ük dengeleme Multimedia tasarım için paralel bilg i işleme Bilimsel hesaplamalar için y ükse k performanslı bilgi işleme Veri Depolama Çözümleri: Veri depolamada sanallaştırma ile
donanım y atırımını koruma Sunucu sanallaş tırma ile ortak donanım kay nak ku llanımı Veri depolama konso lidasy onu Mer kezi veri replikasy onu ve otomasy onu Orta k veri y önetimi ve merkezi kapas ite planlama olanağı Farklı iş letim sis temlerine y önelik orta k d osy a pay laşımı SSD, FC/SA S/SATA HDD v e Tape’lerle çok katmanlı hiy erarşik veri depolamay la kapasite y atırımı tasarrufu Özel y önetim y azılımlarıy la veri y önetim basitleştirme ve alty apı y önetim optimizasy onu Dosy a, e-mail ve veri tabanı arşivleme ile sunucu performans ve veri depolama kapasite optimizasy onu Yerelde y ükse k performanslı SAS ve FC SAN, y erelde ucuz ve uza k ofis lerdeki sunucu lar için IP SAN, ve büy ü k veri merke zleri için FcoE LAN/SAN entegrasy onu alty apı seçenekleri Tey p veri y edekleme ile ofis dışında veri koruma Tey p otomasy onu ile iş gücü tasarrufu Resmi teftiş ler için silinmez tey p kay ıtları Dis ke y edekleme ile y ükse k performanslı veri kurtarma ve zaman tasarrufu Kay nak ve hedef tekilleştirme y öntemleriy le ile diske y edeklemede kapasite tasarrufu, ağ ku llanımı ve iş lemci y ükü optimizasy onu U za k ofislere veri replikasy onu için veri sıkıştırmay la ağ optimizasy onu Yü kse k performanslı do sy a pay laşımı ve video y ay ın alty apısı Farklı markalı veri depolama sistemleri arasında heterojen veri replikasy onu Mer kezi tıbb i görün tü depolama ve arşivleme Ço k sunucu arasın da tek kopy adan ortak veri
pay laşımı Brocade Brocade Switch Ürünleri , Brocade Ro uter Ürünleri,Brocade Ro uter Ürünleri, Uy gulama Dağıtım (Load Balancer) Uy gulama Dağıtım (Load Balancer) Cerevo Canlı Yay ın Cihazları NComputing L Serisi Yen i modelimiz L 300 erişim ciha zı da dahil olmak üzere L-serisi eriş im cihazları giriş seviy esinde ki bilg isay arlardan y arı y arıy a daha ucuzdur. Getirdiği tasarruf avantajları ise çok daha fazladır.

Hareketli parça vey a lokal depolama alanı olmaksızın ba kım maliy etleriniz azalmaktadır çün kü sadece pay laşılan bilgisay arlarınızın ba kıma ve upgrade’e ih tiy acı vardır. Gerçekte, y eni bir bilgisay ar teknolojisine geçer geçmez L serisi kullanıcılarınız o tomatik olara k artan performanstan memnun olacaklar dır. NComputing ’in y eni modeli L30 0 ile DVD kalitesin de video izlemek, do kunmatik mon itör, a kıllı tah ta ve fon ksiy onel USB des teği artık mümkün… Fortinet FortiGate Bü tünleş ik Ağ g üvenlik U TM/Firewall ciha zları FortiGuard Fortinet Güncelleme Servisleri FortiWifi Kab losu z ö zelliği o lan UTM/Fir ewall Ürünleri FortiAnaly zer Ağ Loglama ve raporlama Cihazları For tiMail Mail sunucular için Virus ve Spam engelleme sistemleri FortiClien t Bilgisay ar ve mobil cihazlar için Antivirus, Firewall ve web filtreleme yazılımları For tiDB Veri tabanı Güvenliği ürü nleri FortiWeb Web Güvenliği ürün leri FortiScan FortiScan Güven lik Açığ ı tarama Ürünleri FortiCarrier Telko seviy esinde merkezi gü venlik hizmeti veren UTM/Firewall ürünleri FortiManager FortiSwitch FortiAP Ubiqu iti W ifi Çö zümleri Ub iquiti kablo suz iletişim denince Düny a’da akla ilk gelen firmalardandır. Firmamız Ubiqu iti ürü nlerinin y etkili satıcısıdır. Kablos uz veri haberleşmesi kon usunda u zmanlaşan Ubiqu itiile y akın ve uza k mesafe kablo suz haberleşme ürünleri ile müşterilerimize sağlıklı alty apı çözümleri sunma ktay ız.
Ubiquiti ürünlerine ö zellikle kablo döşemenin zor olduğ u alanlarda ihtiy aç duy ulmaktadır. Bu alanlarda sağlıklı ve süre kli iletişim için g üvenilir bir ürüne ih tiy aç duy ulmaktadır.Son icwall SSL-VPN Bo x SSL-VPN Son landırma Ürünleri E-Mail Securty E-Mail Güvenlik Sistemleri CDP Bac kup & Recover y Ürünleri TZ Serisi TZ Serisi UT M Cihazları PRO Seris i PRO Serisi UT M Cihazları NSA Serisi NSA Serisi UT M Cihazları E- Class N SA Serisi E Sın ıfı N SA Seris i UTM Ciha zları Aventail SSL-VPN Seris i SSL-VPN So nlandırma Ürünleri Advantech Yönetilebilir Anahtar Endüs triy el Yönetilebilir Switch Ürünleri Anahtar Yönetilebilir Switch Ürün leri EVOC Tablet PC 20 y ıla y akın bir süredir endüs triy el ürünler konusu nda kendini geliş tiren Evoc y eni tablet pc ile eğitim sağlık ve pazarlama gibi bir ço k sektöre kolay lıklar ve fırsatlar sunuy or Endüs triy el Bilg isay ar Kasaları Farklı endü striy el şartların oto masy onunu sağlayan bilgisy arlar için tasarlanmıştır. Endü striy el Panel PC Evoc Endüs triy el Panel PC leri hemen her türlü endüstriy el ortamda güvenle ku llanılmalarını o lanaklı kılar. Paslanmaz çelik gövde, y ü kse k day anımlı alüminy umdan ön cephe ve sağlamlaştırılmış tasarımlarıy la zorlu koşullarda ku llanılabilir. In tel Pentium III ve Pentium 4 işlemcileriy le y üksek performans ve genişleme y uvalarıy la ek kart kullan ımına olana k sağlarlar. Diğer Endüs triy el Ürünler Güçlendirilmiş d ış kasalı
Noteboo k ile EVOC; gelişmiş fans ız işlemcileri kullanan, sağlamlaştrılmış(ruggedized), dizüs tü bilgisay arları sunmaktadır. Ürün ler savunma sanay i ve kamu saha uy gulamaları için tasarlanıp test edilerek sertifikaland ırılmıştır Networ k Ürünleri Evoc Networ k Ürünleri her gün gelişen ve büy üy en network bağlantı taleplerine cevap vermey i ve firewall desteği vermey i amaçlamaktadır. Endüs triy el Bilg isay ar Gömülü sistemler kon usunda dü ny anın ilk 5 şir keti arasında y er alan Evoc sıkış ık ve zorlu endüs triy el ortamlar için ürettiği gen iş kompa kt b ilgisay ar ailesi say esinde özellikle makine otomasy onu için farklı çözümler oluştururlar. End üstriy el Ana kartlar Evoc özellikle endü striy el anakartlar konu sunda u zmanlaşmış bir markadır. Çeşitli büy ü klü kte ki s lotlu CPU kartarı ile b irden fazlabilgisay arı ay nı kasada toplama amacını gerçekleştirir. Mini ITX ana kartlar özellikle kios k projelerinde kullanılmay a uy gundur. Faronics Window s Uy gulamaları Faronics Firmasının Window s tabanlı P C Koruma, Güç tasarrufu ve Sınıf Kon trol y azılımları Zy XEL ADSL Ağ Depolama Ciha zı Ağ Y önetimi Analog Modem Ço klu Ortam Ürünleri Ethernet Switch Firewall G. SHD SL Genişbant Rou ter IP DSLAM Powerline VD SL Switch VoIP ve IPBX Zy Wall Kablosuz Kab losu z Ağ Ürün leri NetASQ MFiltro E-Pos ta Sunucu Ürü nleri optenet Web & Mail Güvenlik Ürünleri Kaspers ky Antiv irus Ürünleri Seismo Ris k
Yönetim Ürünleri U Seris i UTM Ciha zları

Yönetim Araçları Firewall Reporter F Serisi F Serisi UT M Cihazları SurGATE Messagin g Gateway Antispam Gateway Ürünleri Talia Talia KimlikDogrulama ve Log Cihazları Internet trafiği kay ıtlarını tutan ve y eni kullan ıcıları TCK imlikNo ve Cep numarasını alarak internete çıkartan, 5651 n olu y asay a uy gun cihazlar Dray Tek ADSL2 Router IP DSLA M IP Phone IPPBX Switch Anten W ireless VoIP ATA Yönetim Sistemi ve Yazılımlar G.SHD SL Router AD SL2 security Firewall BroadBand Router Dual WAN Security Router Dual WAN SSL VPN Multi WAN Security Router Unified Security Firewall PowerLine Adaptör Kd z y azılım te kno loji bilg i y önetim sistemleri tel: 0216 4 25 20 3 4 cep 0537 96 7 67 45 www. kd zbilgisay ar.com kdz@ kd zbilgisay ar.com VERİ GÜVENLİĞİ ÇÖZÜMLE Rİ Veri Güvenliğ i Çö zümleri Ku llanılan ve arşiv lenen verilerin güven li bir şekilde muhafaza edilmesinin de iy ice önem kazandığ ı son günlerde; Kurumsal gü venlik p olitikası

Penetrasy on Ağ güvenliğ i İçerik gü venliğ i E-posta g üvenliğ i Firewall, IDS / IPS, Gateway , Anti Virüs, An ti Spam, URL Filtreleme, VPN, SSL VPN, DLP, Log Management konu larında farklı ürünlerle firmay a özel hizmetler verilmektedir. P ROJELE R Kd z y azılım, y ürüttüğü sistem ve networ k tarafında ki projeler Donanım ve Yazılım Ürünleri Su nucu ve Veri Depolama Çözümleri Sanallaştırma İş Sürekliliği ve Felake t Kurtarma Veri Yedekleme Veri Güvenliği Çözümleri Ağ Çö zümleri Genel ve Özel Bulut Hizmetleri Danışmanlık H izmetleri Servis ve Te knik Deste k Hizmetleri Kiralama Hizmetleri Çö zü m Ortakları ile Verilen H izmetler Emobil Te kn oloji Günleri 2 014 SANALLA ŞTIRMA Sanallaş tırma Sanallaştırma : Sunucu – Masaüstü – Uy gulama – E kran Kartı mobil Bilişim, Tür kiy e’de sanallaş tırma tekn olojilerinin gündeme gelmesi ile birlikte ilk projeleri geliştiren ve gerçekleş tiren say ılı firmalardan ilki ko numundadır. Sanallaştırma alanında 10 y ıllık bilgi b irikimi ve proje deney imlerini güncel tekno lojiler ile geliştirmey e devam etmektedir. Bu alanda başta Sunucu Sanallaştırma olmak üzere, Masaüstü Sanallaştırma, Uy gulama Sanallaştırma, Ekran Kartı Sanallaştırma gibi çeşitli konularda projeler y apmıştır. Kurumsal firmaların mevcut fiziksel sistem alty apısının sanal ortama taşınması, deduplication teknolojisi kullan ılarak düzen li y edek alınmasın ın sağlanması, geçilen sanal
ortamındaki sunucuların, uza kta ki bir şu bey e replikasy onunun y apılması gibi değiş ken y apılara uy gun projeler gerçekleştirmiştir. Sun ucu Sanallaş tırma çözümlerinde Microsoft Hy per-V, sanal sunucuların y önetiminde Sy stem Center Virtual Machine Manager entegrasy onu ile ilerlemekted ir. Masaüstü San allaştırma çözümlerinde projelerdeki ih tiy aca göre, Microsoft Remote Desktop Services (RDS), V irtualizatio n Des ktop Infrastructure (VDI), Microsoft ortaklığ ında Citrix XenDes ktop entegrasy onu ile ilerlemektedir. ÇÖ ZÜM O RTAKLARI İLE VE RİLEN HİZMET LER Çö züm Ortakları ile Verilen Hizm etler Doküman Yönetim ve Dijital Arşivleme Sis temleri CRM Yazılım Çö zümleri Sistem Odası Çö zümleri Yü kseltilmiş Dö şeme Sistemleri Kabin Sistemleri Soğutma Sistemleri Yanmaz Çö zümler Yangın İhbar ve Sön dürme Sistemleri Video Konferans Sistemleri IP Ses ve Fa ks Çö zümleri

Danışmanlık Hizmetleri Müş teri ihtiy acına göre adreslenmesi, doğru te knoloji ve çö zümün konumland ırılmasına y ardımcı olmak amacıy la aşağıda belirtilen hizmetleri verilmekted ir:

Sis tem Danışmanlığı: Sis tem Analizi, Te knoloji Stratejisi, Proje Yönetimi Sis tem Entegrasy onu: Planlama, Tasarım, Uy gulama Sistem Destek Ortaklığ ı: Servis, Eğ itim Donanım ve Yazılım Ürünleri Firmamızın sağlad ığı d onanım ürünleri arasında; küçü k ve orta ölçe kli kurumlardan, binlerce ku llanıcıy a hizmet verebilecek ölçe kte, marka bağımsız,

Sunucu Depolama – Yedekleme ürünleri Masaüstü, Taş ınabilir ve Avuç içi bilgisay arlar İş istasy onları ve İnce istemcilerin Yazıcı ve Taray ıcılar ürünleri y er almaktadır. Tüm ürünler, satış öncesi danışmanlık, projelendirme ve satış sonrası servis hizmetleri ile deste klenmektedir. Do nanım hizmetlerin in y anısıra, aşağıda ki y azılım ürünlerinin lisans lanması, kurulumu ve kuru lum sonrası servis hizmetleri tarafımızca verilmektedir. M icrosoft Server Ürünleri Windows Server , Exchange Server, SQL Server, Sy stem Center, Ly nc Sunucu Sanallaştırma Ürünleri Vmware vSphere, Microsoft Hy per-V, Citrix Xen Server Masaüstü Sanallaştırma Ürünleri Citrix Xen Des ktop, Vmware View, Microsoft VDI Yede kleme, İş Süre kliliğ i ve Fela ket K urtarma Ürünleri CrashPlan PROe, Sy mantec Netbackup / Bac kupExec, EM C Avamar Zerto, Veeam, Stormagic Internet ve Veri Güvenliği Ürünleri 5nine, Websense, Sy mantec, TrendMicro Genel ve Özel Bu lut H izmetleri

Windows AZU RE Kurulum ve En tegrasy on Hizmetleri mobil y azılım, Clou d Biliş im çözümlerinden Wind ows A zure üzerinde ko nusun da deney imli kadrosuy la projelendirme hizmeti vermektedir. Window s Azure üzerinde gerçekleş tirdiğ i Disas ter Recovery , webservisleri, y edekleme projeleri ile pek ço k no ktada çözüm sunma ktadır.

Windows A zure uy gulamalarınızı M icrosoft tarafından y önetilen veri merkezlerinin g lobal ağı üzerinden kolay ca yaratmanızı, y aymanızı ve y önetmenizi sağlay an açık ve esne k b ir bulu t platformudur. Uy gulamalarınızı istediğiniz d ili, aracı ve çerçevey i kullanarak y aratabilir ve varolan BT ortamınızla ö zel bulutuy gulamalarınızı entegre edebilirsiniz.

– Sunucu, Veri Depo lama Sistemleri ve Uy gulama barındırma – Barındırılan Sistemlerin Yönetilmesi / Yede klenmesi – Sunucu ve Veri Dopo lama Alanı sağlama ( Adanmış veya Pay laşılan ) – Uzaktan Yedekleme ve Geri y ükleme ( Sunucu ve/vey a İstemci ) – Sunucu ve Veri Depolama Sis temleri Replika sy onu ( Fiziksel ve /vey a Sanal) – Marka bağımsız Fela ket Kurtarma senary oları – Uza ktan 565 1 log lama Kdz Bilgisay ar, Tekno loji, kd z bilişim, kd z s istem, kdz networ k, kd zy azılım, kd z d onanım, pc, kd z networ k, kd z laptop, kdzy azılım programlama, kdz Yazılım, M obil y azılım, Mob il uy gulama, iPhone u y gulama, Android uy gulama, web tasarım, web tasarim, Logo entegrasy onu, mikro entegrasy onu, e fatura çözümlerientegrasy on, Network(cisco), Web Programlama,1TÇ İşletme,1C Enterprise,Mob ile Programlama,Android Yazılım, Sap, Crm Programı, Erp Programı, E-Ticaret Yazılımları,Dropshiping, E -Shop, Crm Takip Prog. Bilgiy i, insan y aşamının vazgeçilmez parçası olarak gören Kd z Ya zılım, 19 86 y ılında İstanb ul’da kurulmuştur. Kuruldu ğundanbug üne kendini geliş tiren; sahip oldu ğu hiz- met kalites ine tecrübesini ve b irikimini katan u zman fir- ma Kdz Bilg isay ar; sürdürülebilir gelişim ve büy ümey e sahiptir. Kurulduğu d önemde Türkiy e’de Sertifikalı Ya zılım

Uzmanları y etiştiren ilk kuruluş lardan biri olan Kd z Bilgisay ar’ın Eğitimci olma misy onu müşteri için ay rıca katma değer oluşturmaktadır. Kend i mühendislik kay nakları ile 26 y ıllık bilişim te kno lojileri se ktörün deki deney im ve tecrübesiy le başlıca İnsan Kay nakları, İş Süreçleri ve Sağ lık Sunucuları İş A k ışları alanında kend isine has tasarımlaryaratmış olup hizmet verdiğ i ve ürettiğ i ürünlerle ilgili her biri kend i alanlarında u zman personeli barındırma ktadır. Kd z Bilg isay ar 585 profesy onel personeli ile Kdz Pla za An kara merkez, Trabzo n ve Gümüşhane bölge müdürlü kleri ile y urtiçinde; A zerbay can ve Kazakis tan bölge müdürlü kleri ile y urtdışında vizy onuna ve tanımına uy gun olara k ürün geliştirme ve araştırma geliştirme faaliy etleri desteği ile tasarım ve üretim hizmetlerini sürdürme ktedir. Hay atı kolay laştıran çözümler Tür kiy e genelinde ki ofis leri ve bölgesel y apılanması ile h izmet verdiğ i kurumlara sorunsuz hizmet verme anlay ışı içerisinde olan Kd z Yazılım her alanda kalite y önetim sis temlerinin ku- rulmasına önem vermektedir. Kalite Yöne tim Sistemleri ‘‘Dijital d üny anın sağlıklı çözümleri’’ Üstün ve Kaliteli Hizmet Anlay ışı ile 2 6 Yıld ır Sizlerle...

stekli Bilg isay ar Eğitimleri 2012 I SO:270 01 Bilgi Güvenliği Yönetim Sis temi Sertifikasy onu 201 2 CMMI Level 3 Seritifika sy onu hay atı kolay laştırançözümler... Farklı Uy gulama Geliştirme Tekno lojilerini Ku llanma Kdz Ya zılım; üretmiş olduğ u vey a projelendirdiği uy gulama çözümlerinin özelliklerini, ku llanım alanlarını d ikkate alarak b ir ço k farklı uy gulama tekno lojisin i bir arada ku llanabilme y etkin liğ ine sahiptir. Bu çerçevede; Oracle Forms&Reporst, .NET, J SP, J2EE, Delp hi g ibi uy gulama geliştirme te knolojilerin i a ktif o larak ku llanabilen uy gulama geliştirme gruplarına sahiptir.En tegrasy on Kdz Y azılım; b ilişim se ktöründe ki deney imi ile geliştirmiş olduğ u uy gulamalarıyalnızca iş süreçlerini y azılımlar üzerine taşınmakla y etinmemiş, uy gulamalarıngeliştirildiği ortamlarda iş süreçleri içerisinde ku llanılan cihazları entegre etmey i de süreç iy ileştirmenin parçası olarak görmüştür. Bu güne kadar geliştirmiş olduğu uy gulamalarda 500 kadar cihazı uy gulamalara entegre etmiştir.Mobil Uy gulama Geliştirme Kdz Ya zılım; te knolojin in in san hay atına y erleşerek günlü k y aşamın bir parçası haline gelmiş telefonlar, xPad ’ler, Tablet PC ler gibi mobil cihazları iş y aşamının da bir parçası haline getirecek mobil platformlar üzerinde uy gulama geliştirmektedir.Görüntü İşleme TeknolojileriKdz Ya zılım; do ku ay rıştırma, üç boy utlu modelleme vb. alanlarda görüntüiş leme tekno lojilerini hali hazırda
geliştirmekte oldu ğu projelerde kullanmaktadır.U zmanlık A lanlan gücü y atırımı ve ar-ge desteğinin üretiminey ansıtması ile hizmet verdiği se ktörde bilgi ve iletiş im tekn olojileri kapsamınday azılım üretimi, do nanım üretimi ile donan ım tedarikçiliği y apmakta, bu sistemleri bü tünleşmiş h izmet olara k faaliy et alanında ki müşterilerine sunmaktad ır.Bu y önde ki baş lıca faaliy et alanları sınırlı o lmamakla beraber aşağıdaverilmiştir.Kurumsal Yazılım Geliştirme ve Süreç İy ileştirmeBilgi Te kno lojileri ile Kurumsal İş Süreçlerini uy umlu hale getirmek için danışmanlıkhizmetleri, mevcut süreçlerin analizi, daha isabetli teşhisler, ihtiy acaözel y azılım ve entegrasy on çözümleri, geleceğe y önelik alty apı çalışmaları,bilgi a kışı p lanlaması ve etkili kay na k y önetimi ile proje y önetimi, uy gulama, gerçekleştirme ve eğitim hizmetlerin i vermektedir. Kd z Yazılım aşağıda ki se ktörler ve alanlarda uy gulama geliştirmektedir. Sağlık sektörü (Ulusal - Uluslararası) Yerel Yönetimler Doku ay rıştırma, üç boy utlu modelleme vb. alanlarda görüntü işleme uy gulamaları Mobil Uy gulamalar Kamu ve özel se ktör için süreç iy ileştirme odaklı bac koffice ve frontoffice uy gulamaları Elektro nik Belge Yönetimi uy gulamaları Eğitim Sektörü hay atı ko lay laştırançözümler...Şir ketimiz için önemli bir in san gücü is tihdam etmey i gerektiren ve kurumlarımızı geleceğe taşıy acak Ar-Ge faaliyetleri’ne devam edilmekte olu p; bu konuda ülke
ekonomis ine katkı sağlay acak projeleri geliştirmey e devam etmektedir. Süreç iy ileştirme çalışmaları içerisinde Ar-ge faaliy etlerinin önemini bilen firmamız; y aptığı çalışmalar sonunda Bilim Sanay i ve Tekn oloji Ba kanlığı tarafından tescil edilen 1 35 Ar-Ge merkezinden b iri olmuş tur. Ar-Ge Merke zimizde kend i alanında, Do ktora, Yü kse k Lisans ve Lisan s eğitimin i tamamlamış 75 Ar-Ge personeli ile hizmetlerini devam ettirmektedir. Şir ketimiz; Ar-Ge faaliy eterine verdiği önem nedeni ile ar-ge personelinin %10 ‘un un Yü ksek Lisans-Do ktora y apmasını desteklemektedir.Kd z Yazılım, sahip olduğ u bu y etkinlik dü zey i ve y eni proje üretme potansiy eli ile; tamamlanmış ve devam etmekte olan önemli projelere imza atmaktadır. Bu ka psamda Türkiy e’de alanın da ilk ke z y apılan Üniversite ve Sanay i işbirliği ile TUBİTAK ve San-Tez projeleri y ürütmektedir. Aşağıda ki faaliy et alanlarında Ar-Ge çalışmaları devam etmektedir:İnsan ve cihazların lo kasy on bazlı ta kibi (Biy ometrik sistemlerin geliş tirilmesi ve entegrasy onu) Sağlık se ktörüne y önelik b ilg i ve iletişim cihazları, medikal c ihazların tasarımı ve üretimini y apmak;Özel donanım tasarımları gerçekleştirmek; RFID uy gulamaları (Sto k ve demirbaş y önetimi, ins an kay nakları, lo kasy on belirleme v.b.)Mobil te kno lojilerin kullanımı (Platform ve mobil cihaz entegrasy onları)Görüntü iş leme AR-GEProjeleri Geliştirme Bilgi Yönetim Sis temleri’nden
elde edilen data, dataların iş lenmiş formu bilgi ve bu bilgin in y orumlanarak karar deste k unsur larına dönüştürülmüş hali olan “İş Ze kası” uy gulamalarını, kurum içinde var olan tüm y önetim unsur ve kademelerine sunabilecek ortamların ha zırlanması ve böy lece işletmelerin y ol haritalarının çizilmesinde da nışmanlık hizmeti verilme ktedir. Bu şe kli ile, kurumlarda bütünleşik vey a ay rık olarak bulunab ilecek; İnsan Kay nakları, Finans, Tedarik, Sto k ve kurumun süreçlerine uy gun olarak geliştirdiği vey a temin ettiği y azılım çözümleri ile üretilen datalar; kurumsal y önetim için b ütün leştirilmiş ve anlamlandırılmış hale getirilere k y önetimin karar alma süreçlerinde fay dalanması için sunulmaktadır.hay atı ko lay laştırançözümler...Karar Destek Sistemleri Kurulumu Bütün leşik Kurumsal İletişim Alty apısı ve Sis tem Entegrasy on Hizmetleri Gelişen ve büy üy en, ayrı lokasy onlara dağılmış her kurumsal organizasy onun ih tiy acı olan Bütün leşik Kurumsal İletişim Alty apıları kon usunda; oluş turduğu işbirliktelikleri ve büny esinde ki deney imli ekibi ile danışmanlık ve

servis hizmeti sunma ktadır. Bu kapsamda sunduğumu z hizmetler; 1. Sanallaştırma2. Disas ter çözümler3. IP tabanlı ses çö zümleri4. Online eğitim5. Video konferans6. İş Sürekliliği7. Bilgi Sis temleri Güvenliği8 . Veri Depolama9. Tümleşik İletiş im Çö zümleri10. IT Donanım Sistem Yönetimi1 1. Client do n anım y önetimi12. İşletim sistemi ve uy gulama y önetimi13. İşletim sistemi ve uy gulama güncelleme y önetimi14. IT Varlık y önetimi 15. U zaktan deste k Kd z Yazılım; faaliy et göstermiş old uğu alanlarda sahip olduğu bilgi bir ikimive deney imi ile üretmiş olduğu sis temlerin kurulum, eğitim ve deste k faaliy etlerini y ürütmektedir. Üretilen sis temlerin kurumun ö zellikleri d ikkate alınara k ö zelleştirmelerin y apılması ve bu alanda kurumsal danışmanlık faaliy etleri

de y ürütmektedir.Kdz Ya zılım; 318 kişilik deste k e kibi ile saha faaliy etlerini y ürüterek etkin hizmet ve sons uz müş teri memnuniy eti yaklaşımı ile ÇAĞRI MERK EZİ oluş umunu
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