
Çelebi Cloud tüm verilerinizi otomatik olarak yedekler, her yerden erişim olanağı verir.

Çelebi Cloud, Mikro Yazılım programlarını kullanan işletmelerin karşılaştıkları disk arızaları ve

siber saldırılar gibi sebeplerden dolayı veri kayıplarının önüne geçmek için geliştirildi. Çelebi

Cloud ile verilerinizi bulut ortamında kolayca yedekleyebilecek ve güvende iş yapmanın huzurunu

yaşayacaksınız. Verileriniz serverlarımızda saklanacaktır.

Çelebi Cloud’u Kimler Tercih Etmeli?

• Mikro Yazılım’ın Mikro Run, Mikro Jump, Mikro Fly ve Mikro Müşavir programları

içerisindeki firma verilerini ve firmalarına ait dosyaları yedeklemek isteyen tüm işletmeler.

• Yedekleme işlemlerini otomatik olarak belirlenen tarih ve saatte buluta alınmasını isteyen

işletmeler.

• Sadece ticari program verileri değil önemli gördüğü tüm iş verileri ile beraber toplu olarak

yedek alıp tek platformdan yönetmek isteyen işletmeler.

Çelebi Cloud Kullanmanız için 5 Neden

• Çelebi Cloud ile yedeklenen verileriniz serverlarımızda güvenle saklanır. Verilerinize sizden

başka kimse erişemez.

• Verileriniz tercih ettiğiniz tarih ve saatte otomatik olarak yedeklenir, veri kaybı yaşanmaz.

• Mikro Yazılım programınızdaki ve tüm kişisel verileriniz (fotoğraf, video, doküman…)

yedeklenebilir.

• Ortak veri paylaşımı yapılabilir.

• Tüm verilerinize istediğiniz zaman istediğiniz platformdan(web, mobil, tablet) erişim sağlanır.

SQLBACKUP İLE SİZ İŞİNİZE BİZ VERİLERİNİZE SAHİP ÇIKIYORUZ

• Tüm ticari bilgileriniz olmak üzere başta Stoklarınız, Faturalarınız, Alacak Verecek

Kayıtları, Müşteri Bilgileri vs. sizler için değerli yüzlerce verinin bozulduğunu veya

donanımsal hasarlar nedeniyle, artık kullanılamaz durumda olduğunu hayal edin, böyle

durumlarda, güncel bir yedek bulunması hayat kurtarabilir. Maalesef manuel alınan

yedekler hem yorucudur hem de otomatik yedekleme gibi en güncel kayıtlar yoktur.

SqlBackup veri kayıplarının önüne geçmek için geliştirilmiş olup en güncel verileriniz

bulut ortamında Türkiye’deki bir veri merkezinde saklanmaktadır.

• SqlBackup Yedekleme Süreci boyunca raporlama yapar ve düzenli olarak e-posta ile

yoluyla sizi bilgilendirir. Üstelik kullanıcı ara yüzü ve kullanımı son derece basit ve

kullanışlıdır. Teknik bilgi gerektirmez. İlk Kurulumda belirlenen saatte ve veritabanı

ayarları yapıldıktan sonra otomatik yedekleme çalışır. Kendi yedeklerinizi bir bilgi işlem

personeline ihtiyaç duymadan bile alabilirsiniz. Siz çalışırken SQL veritabanlarınızın

otomatik olarak yedeklerinin alınması, kullanıcı hataları, veri kaybı, virüs ve vb. siber

saldırılar neticesinde ortaya çıkacak veri kayıplarının önüne geçilebilmesi ve verilerin

yeniden yüklenmesi ve muhtemel sorunların çözümünde, size ciddi katkılar sağlayabilir.



SqlBackup’ı Kimler Tercih Etmeli?

• Sql veri tabanı üzerinde çalışan programlar içerisindeki firma verilerini yedeklemek isteyen tüm

işletmeler.

• Yedekleme işlemlerini otomatik olarak belirlenen saatte bulut sistemine alınmasını isteyen

işletmeler.

• Yedekleme işleminin yapıldığına dair mail olarak bilgilendirilmesini isteyen işletmeler,

Bir Bakışta SqlBackup

• Herhangi bir virüs den sabit disk arızası gibi sebeplerden dolayı veri kaybı yaşayan işletmelerin

yedekten geri dönerek kesintisiz çalışmalarını sağlar.

• Olası veri kayıpları sonrasında bilgileri tekrar girilmesi için insan kaynağı maliyetini önler.

• Klasik yöntemler ile alınan yedeklemelerdeki donanım maliyetlerinim önüne geçer.

• Verileriniz tercih ettiğiniz tarih ve saatte otomatik olarak yedeklenir, veri kaybı yaşanmaz.

• Verilerinizin yedek alındığında anında mail ile bilgilendirilir ve işinize odaklı rahat

çalışabilirsiniz.

• Verilerinizi yedeklemek için Teknik bilgiye ve Bilgi İşlem personeline ihtiyaç duymazsınız

• SqlBackup SQL Veri Yedekleme Programı, küçük, orta ve büyük ölçekli tüm firmalar ve bireysel

kullanıcılar tarafından, veri tabanı yedekleme, dosya ve klasör yedekleme amacıyla

kullanılmaktadır. SqlBackup Yedekleme Programı hakkında daha detaylı bilgi almak için bizi 0

850 711 0 117 numaralı destek hattımızdan arayabilirsiniz.

SQLBACKUP YAZILIMI İLE İLGİLİ BAZI GÖRSELLER




