
DİJİTAL DÜNYANIZ 
ATAGUC İLE GÜVENDE !
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Dünyada Bilişim Sistemleri
Ve Güvenlik

DİJİTALLEŞEN DÜNYADA

Teknolojiyi kullanmak artık lüks olmaktan ziyade bir ihtiyaç haline
gelmiştir. Kodların hüküm sürdüğü bir evrende yaşıyoruz. Devletler,
şirketler ve kurumlar tüm kritik altyapılarında siber uzaya
güvenmektedir.

İNTERNET NASIL OLUŞTU ?

İnternetin ilk tasarım aşamasında amaç bilim adamlarının ve
araştırmacıların bilgiyi birbirleri arasinda hizlica paylaşabilmesiydi.
Siber Guvenliğe ve siber savumaya ciddi bir yatırım yapılmaz ise, bilgi
sistemleri ilkel ve tehlikeli saldırılara karşı açık ve hassas durumda
kalır. Kötü niyetli hackerlar, siber uzayi, kendi ekonomik ve politik
amaçları doğrultusunda bilgiyi çalmak için kullanmaktadırlar.02



VERİ = MÜHİMMAT ?

Siber Güvenlik kavramı devletlerin ve devlet dışı aktörlerin en önemli gündem
maddelerinden biri haline gelmiştir.

Askeri, ekonomik ve sır niteliğinde olan şirket ve kurumsal bilgilerin ve belgelerin
korunması için hem ofansif hem de defansif tarafta ciddi çalışmalar
yürütülmektedir. Ülkelerin Siber Güvenlik alanındaki başarısı, uluslararsı rekabetin
ve caydırıcılığın en önemli unsurlarından biri haline gelmiştir.

Dünyada B�l�ş�m S�stemler�
Ve Güvenl�k - 2

SİBER GÜVENLİK KAVRAMI NASIL OLUŞTU ?

Dünyanın herhangi bir yerindeki hacker, siber yeteneklerini, kendinden
binlerce kilometre ötedeki bir ağa saldirmak, bilgileri yok etmek,kritik
sistemleri kapatmak bilgileri çalma yada şantaj amacı gibi kötü amaçlarla
kullanabilir. Artan bu riskler ve bilginin korunması amacı ile Siber Güvenlik
kavramı ortaya çıkmıştır. 
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Dünya'da S�ber Saldırı Raporu

2019 IBM RAPORUNA GÖRE

IBM'in 2019 tarihli Veri İhlallerinin Maliyeti
Raporu'nun verilerine de yer verilen
raporda bir veri ihlalinin kurum başına
yarattığı toplam maliyet ortalama 3,92
milyon dolar civarında.

2021 ÖN GÖRÜSÜ

Siber tehditlerin alarm verici seviyelere
ulaştığını belirten raporda, siber saldırı
kaynaklı kayıpların toplam maliyetinin 2021
itibarıyla yıllık 12 trilyon dolara
ulaşabileceği ifade ediliyor.



S�z Bu S�ber Saldırılara
Maruz Kalmayın !
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Haydi Başlayalım!

Dünya'nın En İyi 
Felaket Kurtarma Sistemi !



Atagüç Ned�r?

7 YILDIR AR-GE ÇALIŞMALARI YÜRÜTÜLEN
ATAGÜÇ, KURUMSAL ŞİRKETLERİN,
KOBİLERİN YA DA ŞAHISLARIN İÇSEL VERİ
AĞLARINI KURMALARINI SAĞLAR.
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Atagücün
Amaçları
Ned�r?

DİJİTAL VERİLERİN GÜVENLİĞİ

DİJİTAL ORTAMDA BULUNAN VERİLERİN
DEPOLANMASI

VERİ KAYIPLARININ ÖNLENMESİ

SİBER SALDIRILARIN ENGELLENMESİ

GEREK İÇ GEREKSE DIŞ TEHDİTLERE KARŞI
VERİ GÜVENLİĞİNİ KORUMAK

VERİYE İSTEDİĞİNİZ ZAMANDA İSTEDİĞİNİZ
YERDEN ULAŞABİLME İMKANININ
SAĞLANMASI

GÜVENLİ DOSYA PAYLAŞIMLARININ
SAĞLANMASI (VERİLERİN 3. ŞAHISLARIN
ELİNE GEÇMESİNİN ENGELLENMESİ)
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Hiçbir üçüncü parti yazılım yoktur. %99.99 kapalı devrem sistem ile
verilerinizi güvenle barındırabilirsiniz.

%99 KAPALI
DEVRE
SİSTEM

256 SENEDE KIRILAMAZ
ALGORİTMA

ŞİFRELİ BAĞLANTI
PAYLAŞIM SİSTEMİ

VERİ TABANI YOK

Atagüç bünyesinde barınan özel algoritma kendini 12 saatte bir
yenilemektedir. Böylece kırılamaz bir algoritma ortaya çıkamaktadır.

Belge ve verilerinizi güvenli, şifreli bağlantı ile paylaşabilir,
dilediğiniz zamanda imha olmasını sağlayabilirsiniz.

Siber saldırıların %95'i veritabanını hedef alır. Veritabanı
olmadığı için bu saldırılara maruz kalmayacaksınız.

Atagücün Özell�kler�
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ATAGÜCÜN ÖZELLİKLERİ
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Sürükle bırak yükleyici sistem ve yükleme ilerlemesi

Sistem içi istatistikler ve grafikler

Sistem içerisinde dosyaları taşıma ve klasörler yolu ile kopyalama

Sistem içerisine yüklenen verilerin arşivler olarak kolayca indirilebilmesi

Yüklemeleri duraklat veya devam ettir (bıg dosyaları yükle)

Hiçbir üçüncü parti yazılımın sistem içerisinde çalışmaması

Oluşturulan bağlantıların zamanaşım süresinin kontrol edilebilmesi



Atagücün Özell�kler�
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Sisteme yüklenen, silinen, oynatılan verilerin
anlık olarak grafikleri, hangi kullanıcı tarafından

yapıldığı ve ıp adreslerinin saptanması

Url bağlantılarının şifrelenmesi

Toplu dosya yüklemeleri

Her kullanıcıya özel bir giriş paneli

Virüslü dosya filtreleme sistemi

Özelleştirilebilir sistem

+99 Özellik

Ip blok sistemi (istenmeyen ıplerin engellenmesi)



Atagüç S�ze Ne
Katacak?

Verilerinizi Atagüç bünyesinde
barındırabileceksiniz.

Siber tehditlerden uzak kalacaksınız.

İç ve dış tehditlerden uzak olacaksınız.

Cihazlarınız veri yükü olmadan daha hızlı
çalışacak.

Veri kaybı yaşamayacaksınız.

Verilerinize istediğiniz zaman, istediğiniz
yerden ulaşabileceksiniz.

Verilerinizi güvenle şifreli bağlantı ağlarından
temaslarınızla paylaşabileceksiniz.

11



DAHA FAZLAVirüslü dosyaların verilerinize zarar vermesinden
kurtulacaksınız.

Harddiskiniz yansa yada kullandığınız işletim sistemi
çökse dahi verilerinize ulaşabileceksiniz.

Büyük ve gereksiz IT çözümlerine bağımlı kalmayarak
tek sistem üzerinden tüm verilerinizi kontrol
edebileceksiniz.

Yurtdışı kaynaklarına ihtiyaç duymadan 7/24 canlı
destek alabileceksiniz.

Sisteminize yüklenen silinen oynatılan dosyaları anlık
olarak görebileceksiniz.
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Atagüç Backup
Modülü Ned�r?
Günümüzde yerel teknoloji kullanıcılarının 
en büyük problemi
dijital dünyada oluşturdukları verileri güvenli bir
şekilde saklayamamak,barındıramamak
ve temaslarıyla paylaşamamaktır.

Ataguc temelinde tüm bu problemleri 
aşmakta olup, Ataguc
backup modülü sayesinde ise kullanıcıların yaşadığı en
temel sorun olan düzenli
yedek almak, belli tarihler arasında bu verileri taze
tutmak gibi tüm sorunları
çözmektedir.
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Atagüç Backup
Modülü

Verilerinizi Atagüç Backup ile kolayca
yedekleyin.

Aldığınız yedeklere kolayca hiç bir yere
bağlanmadan kolayca ulaşın.

Aldığınız yedeklere özel şifreler ekleyin.

Cihazınızı çalıştırdığınızda arka planda
sessizce çalışsın.

Kolayca kurun ve entegre edin.

Verilerinizi günlük, haftalık, yıllık planlar
da 256 bit şifreleme algoritması ile
yedekleyin.

Planı istediğiniz zaman revize edin. Anlık tuşu ile
anında yedek alın.
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Ş�md� Sorularınızı Cevaplamak İst�yoruz
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Let's work
together

TURKEY OFFICE

İkitelli Osb Mah., TÜ İkitelli Teknopark
Sok. 1/Z18, 34490 İkitelli
Osb/Başakşehir/İstanbul

EMAİL

info@bbsteknoloji.com

DUBAI OFFICE

Gate 8, Plot 598-653, Building FG8 (DIP
1) Dubai Investment Park 1 – Dubai, UAE
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