Bulut Depolama Sistemi

İşletmeniz İçin Güvenli Dosya Paylaşımı
Her yıl bilgisayar kullanıcılarının % 43'ü, önemli bilgilerini, dokümanlarını fotoğraflarını kaybediyor. Bilgi
kaybetme riskini azaltmak ve veri paylaşımını kolaylaştırmak için kullanıcılar bulut depolama
çözümlerine yöneliyor. Nerede ve hangi güvenlik düzeyinde saklandığını bilemeden dosyalar ını farklı
depolama çözümlerinde saklıyorlar.
Bulut Depolama Sistemi (BDS) kullanıcıları, dosyalarına istedikleri zaman, istedikleri yerden farklı
platformlardan erişebilmelerini sağlayan bulut tabanlı bir dosya yönetimi ve yedekleme çözümüdür.
Masaüstü istemcileri ile dosya senkronizasyona, ortak klasör özelliği ile aynı dosyalar üzerinde ortak
çalışmaya imkan sağlar.
AGMLab Bilişim Teknolojileri tarafından tamamı yerli kaynaklar ile geliştirilmiş olan BDS, kullanıcı
taleplerine göre geliştirilip, müşteriye uygun hale getirilebilir ve istenilen ortamda kurulup
çalıştırılabilir.
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Dosya paylaşımı
E-posta ile kullanıcılar arasında paylaşım
Ortak dosya ve klasörler ile ortak alanda çalışma
Versiyon desteği ile bir dosyanın sonsuz versiyonunun saklanabilmesi v e eski versiyonlara
dönebilme seçeneği
Lisans modeline göre sınırsız olarak arttırılabilen kullanıcı sayısı
Detaylı kullanıcı ve sistem raporları
Bağlantıların şifre ile korunması
Mobilde rehber yedekleme özelliği
Müzik dosyalarını indirmeden dinleyebilme özelliği
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Klasörler ile kullanıcı tarafından yönetilebilen dosya saklama ve senkronizasyon yapısı
Fotoğrafların galeri olarak görüntülenebilmesi
Kolay kurulum ve yönetim
Çoklu dil desteği
Uyarlanabilir yazılım altyapısı
Gelişmiş yönetim paneli ile kullanıcı hesap yönetimi
Detaylı işlem geçmişi ve dosya hareketleri görüntüleyebilme
Farklı platformlarda (Windows, Linux, Macos, IOS, Android) çalışan native istemciler ile
dosyalara her zaman her yerden erişim
Fotoğrafların galeri olarak görüntülenebilmesi
Sınırsız cihaz ile senkronizasyon
Sınırsız olarak arttırılabilir veri depolama alanı
Yatay ve dikey olarak ölçeklenebilir tasarım
Sürükle bırak seçeneğiyle kolay dosya yükleme

Web istemcisi
Herhangi bir tarayıcı ile sisteme giriş yaparak ek bir uygulama veya plugin kurma ihtiyacı
olmadan sistemin bütün yetenekleri kullanılabilmektedir.

Masaüstü istemcileri (Windows, Linux, Macos)
Kullanıcı dosyalarını sürekli masaüstü bilgisayarı ile senkroniz e edilir.
Sunucu tarafında dosyalar üzerinde yapılan değişiklikler de anında masaüstü istemciler
tarafından indirilir ve dosyalar senkron tutulur.
Masaüstü uygulamaları ile dosyalara offline erişim sağlanabilir.

Mobil istemciler (IOS, Android)
Kullanıcı mobil telefonundan Apple Store veya Google Play aracılığıyla uygulamayı kurup,
dosyalarına ulaşabilir.

