


Yedekleme Nedir ? 
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Yedekleme bilgisayar sistemlerini işlevsel kılan temel birimlerin, üzerinde 

çalışan yazılımların ve depolanan verilerin arıza, hata ve hasar 

durumlarında çalışmaların kesintiye uğramaması için veya geri dönülmez 

biçimde kaybolmasını engellemek maksadı ile birden fazla kopya halinde 

bulundurulmasını sağlayan dosyalar bütününe denir.



Türkiye'de her hafta 6365
hard disk bozuluyor.

Sizin de başınıza gelebilir.

Önleminizi alın!
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“ Peki siz ne sıklıkla dosyalarınızı 

yedekliyorsunuz?

44



backup.vegayazilim.com.tr
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Verilerinizi korumanın doğru yolu yedek almaktan geçer. 

Cloud 9 programı yedek almak için kullanabileceğiniz basit ama güvenli 
bir yedekleme sistemidir. 

Yedekleriniz günlük olarak alınır ve bulut sunucularda şifreli olarak 
saklanır.

Yedek dosyalarınızı geri almak istediğinizde ya da alınan bir yedeği 
silmek istediğinizde sms onay kodu ile kontrolünün tamamen sizde 
olması sağlanır. 

Cloud9 Ne Yapar
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YEDEKLERİNİZ

▰ Cloud Sunucularında
▰ Local Disklerinizde
▰ Local Yedekleme Sistemlerinizde

Günlük olarak yedeklenir.
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Nerede Çalışır? 

Görev zamanlayıcı sayesinde sistem için yük oluşturmaz.
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Yedekleme Zamanlaması

Hergün belirtilen saatte yedek alarak 
zaman standardı oluşturur.
Full backup alarak data kayıplarının 
önüne geçer.
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Nerede Çalışır? 

Cloud alanınız dolduğunda 
seciminiz doğrultusunda yedek 
silme işlemi yapar. 

Birden fazla sql sunucuya 
bağlanarak  veri tabanlarını yedek 
alabilir.
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Yedekleme Ayarları

Bulut sunucu yedeklemeye ek olarak; local, network ve ayrı bir ftp 
üzerine yedek alınmasını sağlar.
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Bildirimler

Yedekleme işleminin 
sonucuna bakımaksızın 
oluşan log dosyasının 
kopyasını belirtilen mail 
adresine gönderir.
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Yedeklerimi nasıl takip edeceğim?
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Cloud9 Portal
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Clud9 Portal
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yedek.vegayazilim.com.tr
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Gelecek Yenilikler !

- Uzaktan yedek başlatma yapılabilir.(Mobil yada Browser üzerinden)
- Yedekleme sistemi için bir uygulama olmaz, servis olarak çalışır ve arayüzü yoktur. 
- Görev zamanlayıcı ayarlamaya gerek kalmaz
- Ayarlar cloud sunucu üzerindedir. Yetkisiz değişiklik yapılamaz.
- Birden fazla bilgisayardan yedekleme yapılabilir.
- Bildirim şekli seçilebilir.
- Anlık bildirimler yapılır. 
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Gelecek Yenilikler !

- Yedekleme Ayarları Program 
ihtiyacı olmadan browser 
üzerinden yapılır.

- Bildirim şekli başarılı yada 
başarızı olarak seçilebilir.

- Her yedekleme için ayrı görev 
oluşturulur.
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ANDROID UYGULAMA
Cloud9 android uygulaması 
ile mobil cihazlarınızdan da 
yedeklerinizi kontrol 
edebilirsiniz. 
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TEŞEKKÜR EDERİZ


