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Bizi Tanıyın 2İçindekiler 1

MSE Teknoloji, bireysel ve kurumsal işletmelere, bilişim teknolojileri 
alanlarında sertifikalı  uzman personelleri ile çözüm odaklı hizmetler 
sunmaktadır. Şirket ilkelerimiz, şeffaflık, müşteri ve çalışanlarımızın haklarını 
koruyan iş anlayışı ile çevre dostu çözümler sunmayı hedeflemektedir.

2008 yılında başlayan 
bilişim sektöründeki 

yolculuğumuza 2020 
yılında MSE Teknoloji ve 

2021 yılında  da MSE Kurumsal Hizmetler ve Bilgi 
Teknolojileri A.Ş. olarak hedefleri doğrultusunda 

büyüyerek devam etmektedir.
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SE Teknoloji, turizm, sağlık, kamu gibi birçok 
alanda faaliyet gösteren firma ve kurumların 
ihtiyaçlarına yönelik  BT çözümleri sunmanın M

yanı sıra, uygulama entegrasyonu konusunda da 
danışmanlık hizmeti sunmaktadır. 

Sektörün öncü bilişim markalarıyla çalışan MSE Teknoloji, 
bu markaların ürünlerinin tedarik, kurulum ve desteğini de 
sunmaktadır.  MSE Teknoloji Antalya merkezli olarak tüm 
yurt çapında müşterilerine bilişim çözümleri sunmaktadır.

 MSE Teknoloji bünyesinde, nitelikli uzmanları ve 
hızlı, güvenli, ilkeli çözümleri  bulacaksınız.



KVKK DANIŞMANLIĞI,
SERVER VE STORAGE 

ÇÖZÜMLERİ,
SANALLAŞTIRMA 

ÇÖZÜMLERİ,
BACKUP ÇÖZÜMLERİ,

FIREWALL ÇÖZÜMLERİ,
ANTİVİRÜS VE DATA LOSS 

PREVENTION 
ÇÖZÜMLERİ,

GELİR PAYLAŞIMLI 
İNTERNET ÇÖZÜMLERİ,
KABLOLU & KABLOSUZ 
NETWORK ÇÖZÜMLERİ,

CCTV & IP KAMERA 
ÇÖZÜMLERİ,

HOTSPOT VE CRM 
ÇÖZÜMLERİ,

YAPISAL KABLOLAMA & 
SONLANDIRMA 

ÇÖZÜMLERİ,
TEKNİK PERSONEL 

TEMİNİ.
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HİZMETLERİMİZ 4Neden MSE Teknoloji ? 3

üMüşteri memnuniyetini önceleyen iş anlayışımız,
üSıradan tedarik sunmak yerine müşterilerimiz için ortaya değer koyabilmek, 

ü Eğitimli ve deneyimli uzman ekibimiz ile hızlı, etkili çözüm sağlamak,
üAlanında uzman firmalar ile çözüm ortaklığı yaparak her ölçekte projeyi 

gerçekleştirebilme imkânı,
üİhtiyaçlarınıza uygun proje geliştirerek verimlilik, tasarruf ve başarı 

kazandırıyoruz,
üReferanslarımız yaptığımız işlerin teminatıdır.

ızlı gelişen teknoloji nedeniyle 
kurumlar, işletmeler ve hatta 
bireyler olarak doğru ve güvenilir H
teknolojik destek ve hizmet almak 

geçmişe oranla daha önemli hale gelmiştir. Artan 
ihtiyaçlar, güvenilir, titiz hizmet anlayışına uygun 
çözüm sunmayı kaçınılmaz kılmaktadır. 

www.mseteknoloji.com +90 (850) 346 0 673 

Bilişim sektöründe ki deneyimlerimiz üzerine inşa 
ettiğimiz iş anlayışımız ile müşterilerimize, hızlı, 
güvenilir ve değer katan çözümler üretmekteyiz.
!

Hızlı
Güvenilir

Çözüm Odaklı
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Bilişim Çözümleri

Uzman
Komple

ekip



Uçtan uca nitelikli

bilişim çözümleri

6

KV
KK

 D
an

ış
m

an
lığ

ı

5

KVKK DANIŞMANLIĞI 5

          Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyum danışmanlık hizmetinde 
öncelikle veri sorumlusunun VERBİS ön kaydı yapılır. İrtibat kişisi 
başkanlığında Kişisel Verileri Koruma Komitesi kurulur.
          Firmada bulunan her departman ile görüşme sağlanarak tamamlanan 
kişisel veri işleme analizinin ardından firmanın kişisel veri işleme envanteri 
oluşturulur.
          Kişisel veri işleme envanteri uyarınca kişisel veri işleme şartları ve 
amaçları incelenmek suretiyle hukuka uygunluk denetimi yapılır ve 
envantere göre aydınlatma metinleri, açık rıza metinleri, gizlilik 
sözleşmeleri ve talimatlar hazırlanır.
          Veri sorumlusunun elektronik veya fiziki bilgi yönetim sistemlerinde 
yaşayabileceği kişisel veri sızıntılarına karşı önlem alması için yerinde idari 
ve teknik risk tespiti yapılır. Hazırlanan risk yönetim politikasına göre 
tespit edilen riskler değerlendirilir ve risk analizi yapılır. Yapılan risk 
analizine göre uygulanacak tedbirlerin veri sorumlusunun mevcut yapısına 
entegrasyonu için danışmalık desteği verilir.

işisel verileri Koruma 
Kanunu (6698 sayı l ı  
KVKK) kapsamında şirket ve K
k u r u m l a r ı n  i ş  s ü r e ç l e r i n d e  

müşterilerine ait kişisel verileri, işleme, yönetme, 
güvenliğini sağlama gibi başlıkları içeren, dijital 
ortamda var olan envanterin yasaya uygun 
yönetilmesini içeren KVKK Danışmanlığı bilişim 
ve hukuk bileşkesinde komple bir çözümdür.

www.mseteknoloji.com +90 (850) 346 0 673 

Kamu ve özel sektör ayrımı olmaksızın
kişisel veri işleyen tüm kurum ve kuruluşlar

kanunun belirlediği çerçevede gerekli
önlemleri alarak uygular.

KVKK
kimler için zorunludur?

Danışmanlık süreci nasıl işliyor?

Yetki Matrisi
Yetki Kontrol
Erişim Logları

Kullanıcı Hesap Yönetimi
Ağ Güvenliği

Uygulama Güvenliği
Şifreleme

Sızma Testi

Log Kayıtları
Veri Maskeleme
Veri Kaybı Önleme Yazılımları
Yedekleme
Güvenlik Duvarları
Güncel Anti-Virüs Sistemleri
Silme, Yok Etme veya Anonim Hale Getirme
Saldırı Tespit ve Önleme Sistemleri
Anahtar Yönetimi

Alınması Gereken Teknik Tedbirler



epolama cihazları 
aynı zamanda Ddiskleri 

sanallaştırarak mantıksal 
kaynaklara çevirebilir. Çoklu 
RAID desteği sayesinde 
disklerdeki hata toleransını 
minimuma indirerek 
işletmelerin korkulu rüyası 
olan veri kaybını en aza indirir. 
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Server ve Storage Çözümleri 7

MSE Teknoloji, geniş kapsamlı tedarikçi ağı sayesinde 
sektörde kendini ispatlamış markalar ile çalışmaktadır. 

Klasik ürünlerin yanında karmaşık ve ileri hiper-
bütünleşik (Hyper-converged) mimariler olan HP 
Simplivity, Cisco Hyperflex, ürünleri temin, 
kurulum ve desteğini yapabilen yetkin bir firmayız. 

ilgi işlem altyapılarının bir parçası 
olarak veri ve uygulama sunucuları 
kullanılır. Bunlar sıradan bilgisayarlara B
oranla daha kaliteli ve yüksek kapasiteli 

üretilmiş farklı mimari özelliklere sahip uzun süreli 
çalışmalara dayanıklı cihazlardır. Sunucular (Server), ağ 
üzerinde kendilerine verilen görevi 7/24 durmaksızın yerine 
getirmek için yapılandırılır. Bu noktada bir sunucunun 
donanım ve yazılım yönünden iyi olmasının yanı sıra kurulum 
ve işletim esnasında ihtiyaç duyulan yapılandırmaları da doğru 
yapmak önemlidir.

www.mseteknoloji.com +90 (850) 346 0 673 

Storage; 
yüksek miktarda IOPS, 

performans, uzun vadeli veri saklama, 
veri güvenliği ve yüksek erişebilirlik altında

çalışmaya imkân sağlayan disk havuzlarıdır. 

edekli güç sistemi 
ve yedekli 
kontroller Y

mimarisi olan bu 
cihazlar uzun ömürlü 
çalışmaya odaklanan 
yüksek kaliteli, uzun 

ömürlü cihazlardır. 
Petabayt büyüklüğüne 

kadar genişleme 
kapasitesine sahip olması 
ise hızlı büyüme oranına 

sahip işletmelerde 
maliyetleri 

azaltarak toplam 
sahip olma 

maliyetlerini 
düşürmektedir.

RAID
IOPS
server
client
data

MSE Teknoloji
Sertifikalı ekibi ile

tüm data ihtiyaçlarınıza 
en uygun çözümleri sunar.



Şirket bünyenizde bulunan SQL, Oracle vb. 
veri tabanları ile önemli klasörlerin 
kopyalarını KVKK kanununa uygun 
yapılandırılmış, Türkiye içerisinde 
bulunan kendi bulut sunucularımızda veya 
size ait yerel yedek ağlarda, virüs taraması 

yapılarak yüksek erişim güvenliği altında 
yedeklenmesini sağlamaktayız.

ünümüzde veriler şirketler için kritik önemdedir. Verilerin 
güvenle saklanması, kimi zaman zor ve maliyetli 
olabilmektedir. Yedekleme süreleri veriler arttıkça G
uzamakta ve performans kaybına sebep olmaktadır. 
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Yedekleme (Backup) Çözümleri 10Sanallaştırma Çözümleri 9

Bu platformlar doğru kullanıldığında çok kısa 
sürelerde yeni sanal makineler oluşturma, etkin 
kaynak yönetimi, lisans ve elektrik tasarrufu 
sağlamaktadır. Firmamız bünyesinde Vmware 
Expert sertifikasına sahip bir uzmanımız ve Hyper-V 
Server konusunda yetkin personelimiz bulunmaktadır.

anallaştırmada amaç kısaca 
fiziksel kaynakları mantıksal 
kaynaklara dönüştürmektir.  Böyle S
bir durumun bize artısı ise ciddi bir 

maliyet kazanımıdır. Sanallaştırma platformları 
aynı zamanda bize hız ve esneklik de 
sağlamaktadır. 

www.mseteknoloji.com +90 (850) 346 0 673 

MSE Teknoloji, 

Vmware, Citrix vb.
Microsoft Hyper-V, 
sanallaştırma işletim sistemleri  
çözümleri konusunda uzmandır. 

MSE Teknoloji,
Veeam Backup, Nakivo, Acronis 

gibi gelişmiş profesyonel yedekleme çözümleri
sunmaktadır. Yüksek performanslı, kesintisiz ve 

kayıpsız yedekleme çözümleri.

Kripto virüs vakalarında en büyük sorunlardan
 birisi de alınan yedeğin korunamaması ya da 

yedek alınmamasından kaynaklanmaktadır.



nternette iletişim için birçok protokol ve servis 
kullanılır. Bu protokollerin ve servislerin çoğu 
portları kullanarak iletişim kurar. Portları birer İ
kapı olarak düşünebiliriz. Yerel ağ ile dış ağ arasında 

geçişlerin yapıldığı bu noktalar genellikle sistemin en 
zayıf kısmını oluşturur. Firewall sistemleri bu zayıf 
noktaları ortadan kaldırmak ve mümkün olan en 
yüksek güvenlik ortamını oluşturmak için kullanılır. 

Tam bu noktada yazılım ve donanım cihazlarının en 
doğru şekilde kurulması,  yapılandırılması ve 

güncelliklerinin kontrol altında tutulması hayati önemdedir.

Uçtan uca nitelikli

bilişim çözümleri
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Firewall Çözümleri 11

rojelerimizde güvenlik duvarı 
kurulumlarında “sıfır güven” (zero trust) 
ilkesini benimsiyor ve her fırsatta öneriyoruz. P
Network segmentasyonu yapılmış bir iç 

network sadece dış dünyaya çıkışı sınırlanmayıp 
şirket ortamında da atak düzeyini düşürmektedir. Bu 
yüzden güvenlik duvarını default kurulumlar ile 
yapmayarak şirket özelinde ince ayarlamalar 
yapıyoruz ve bunu şiddetle öneriyoruz.

irewall yerel ağınız ile 
i n t e r n e t  a ğ ı  a r a s ı n d a  
kullandığınız koruma ve kontrol F
cihazıdır. Bu cihaz ne kadar güçlü ve 

sağlam olursa dış dünyadan gelecek saldırılara 
karşı o kadar iyi korunmuş olur.

www.mseteknoloji.com +90 (850) 346 0 673 

Güvenlik duvarını 
şirketinizin yerel ağına 

uygun şekilde yapılandırdığınız 
takdirde bilinen tehditlere karşı etkin bir 

koruma sağlarsınız.

Firewall trojanvirus

attack

DDOS

zero trust
port

Partnerlerimiz arasında

Sophos, Fortigate ve Cisco 
gibi birçok marka bulunmaktadır.



Altyapı maliyetini taksit öder gibi rahatlığını 
sürerken en güncel teknolojiye sahip olma 
ayrıcalığının keyfini yaşarsınız.

enellikle oteller için Wi-Fi altyapı 
ihtiyaçları hızla artar ve mevcut Gdonanım yetersiz kalır. Bu da kısa 

aralıklarla yeniden yatırım yapmayı gerektirir. 
Maliyetlerin arttığı, sistemin güncelliğini yitirdiği 
bu noktada Wi-Fi altyapısını çözüm ortaklığı 
yaparak biz kuruyoruz.
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Gelir Paylaşımlı Wi-Fi Çözümleri 14Antivirüs ve 
Data Loss Prevention Çözümleri 13

Data Loss Prevention (Veri Kaybı Önleme) firma 
verilerin korunması için birçok katman oluşturarak önlem almaya 

çalışmaktadırlar. Özellikle KVKK(Kişisel Verileri Koruma Kanunu) ile DLP ve 
GDPR konular çok sık gündeme gelmektedir. Veri kaybını önleme sistemi; 

hareketsiz, hareketli ve kullanımda ki veriler konumu, türü ve bu veri 
üzerindeki hareketleri izleyerek, kurumun nasıl ve ne kadar verilere sahip 

olduğunu saptayarak olası bir veri sızdırma işlemini önceden algılayarak, veri 
sızdırma işleminin önüne geçmektedir.

urumsal şirketlerin günümüzde ki en 
büyük sorunlarından biri virüslere karşı 
kendini savunamamasıdır. Günümüzde de K
birçok virüs saldırıları olmaktadır. Eğer gerekli 

savunma donanımlarına sahip değilseniz bu saldırılara 
maruz kalma ve zarar görmeniz kaçınılmazdır. 

www.mseteknoloji.com +90 (850) 346 0 673 

Bu tarz eylemlerin 
önüne geçmenin en 
etkili yolu antivirüs 

veritabanında imzası 
olmayan virüslerin 
engellenmesinden 

geçmektedir. 

Wi-Fi
Devamlı güncel

altyapısı



şletmenizin bilgi işlem ağ alt yapı ihtiyacı en 
doğru şekilde kurulabilmesi detaylı yapılacak 
keşif ve size uygun sistem ve donanımın İ
seçilmesine bağlıdır. Kimi alanlarda 

kablosuz iletişim verimli ve ekonomik 
olurken kimi alanlarda ise fiber veya UTP 
kablolama daha doğru çözüm olmaktadır. 

Teknoloji olarak kurumunuzun 
ihtiyacı olan tüm network çözümleri 

tarafımızdan profesyonel olarak keşif yapılarak en 
doğru çözüm uygulanır. Firmamız network 
projelerinizde yanınızda olmaya hazır. Network  
projelendirilmesi, kurulumu, yapısal kablolaması 
test ve sistemin devreye alınmasına kadar geçen 
süreçte destek vermekteyiz.
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CCTV & IP Kamera Çözümleri Kablolu/Kablosuz Network Çözümleri15

Mekân güvenliğini en etkin şekilde 
sağlayabilmek için güvenlik sistemi için 
keşif ve proje çalışması önemlidir. MSE 
Teknoloji, CCTV alt ve üstyapıları için 

keşif-proje hizmetlerini komple bir paket 
halinde sunmaktadır. 

CCTV güvenlik kamera 
sistemleri günümüzde 

internet üzerinden güvenli 
şekilde istenilen noktaya 

aktarılabilmektedir. İşletmelerin 
yönetim merkezleri ister yerel ister 

uzak noktalarda ki fabrika, arazi, şantiye, 
otel, restoran, tarım arazisi, depo, AVM, 

otopark, okul ve sosyal alanlar başta olmak 
üzere birçok sektöre özel çözümlerin 

sunulduğu çok büyük bir alana dönüşmüştür.

www.mseteknoloji.com +90 (850) 346 0 673 

IP KAMERA

MSE

          Sağlıklı bir bilgi işlem mekanizması 
sorunsuz çalışan bir network altyapısı ile 

mümkündür. 



® 5651 sayılı yasaya uygun Log kayıt tutma,
® Kullanmış olduğunuz PMS ile entegrasyon,
® Özel gün, doğum günü, evlilik yıl dönümü, dini günler, vb. özel 

günlerde mail veya mesaj gönderme,
® Anket seçeneği ile memnuniyet veya şikâyet gibi geri bildirim 

uygulamaları,
® Arıza bildirim,

® Alacarte rezervasyon,
® Rent a car rezervasyon,
® Ve diğer özel çözümler.

Uçtan uca nitelikli

bilişim çözümleri
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HOTSPOT ve CRM Çözümleri 17

urum veya işletmelerin 
internet erişim loglarını 

sağlıklı bir şekilde K
tutabilmeleri için çeşitli 

donanım ve yazılım gerekmektedir. 
MSE Teknoloji, Hotspot & CRM 
yazılımı ile müşterilerine yasaya 

uygun şekilde ve kullanımı pratik 
çözümler sunmaktadır.

v kullanımı dışında kalan 
ortak paylaşıma sahip 
internet ağlarının yasal olarak log E
kayıtlarının ilgili kanun maddesine 

göre kayıt altına alınması zorunludur. 

başlıca yapabilecekleriniz

Hotspot & CRM yazılımının 
misafir ekranlarının arka plan, logo, 
renk ve içeriklerini şirketinize göre 

özelleştirme imkânı bulunmaktadır. Hotspot & 
CRM yazılımı, TC Kimlik No, Şifreli giriş, SMS, 
PMS Entegrasyon sistemi seçeneklerinin sizin 
f i rmanız  iç in  uygun olanını  akt i f  ederek 
misafirlerinizin internet erişimlerini sağlayabilirsiniz. 
Yönetim panelimiz kullanıcı dostu sade bir arabirime sahiptir. 

www.mseteknoloji.com +90 (850) 346 0 673 

CRM

HOTSPOT

CRM ile 

5651 sayılı yasa gereği
LOG tutma

zorunluluğu vardır.

5651 
LOG tutma
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Teknik Personel Temini 20Yapısal Kablolama Çözümleri 19
irketlerin BT departmanlarının güncel bilgilerle donanımlı 
personele sahip olması genellikle maliyeti yüksek ve takibi 
zor bir konudur. Bu noktada dış kaynak kullanımı Ş
dünya çapında etkin bir çözüm olarak 

karşımıza çıkmaktadır. 

MSE Teknoloji olarak 
kurumunuzun ihtiyacı olan 

altyapı gereksinimlerini belirleyerek 
en uygun maliyet ve en 

yüksek kalitede çözümler 
sunmaktayız. 

www.mseteknoloji.com +90 (850) 346 0 673 

Çünkü teknik personel maliyetlerini azaltır,

Her zaman konusunda uzman personele ulaşma imkânı sağlar,

Esnek çalışma imkânı sunar,

Kaliteyi artırır.

Neden Dış Kaynak ?

MSE Teknoloji, sunduğu 
hizmetlere ek olarak 
müşterilerinin BT 
departmanları için dönemsel 
ya da sürekli çalışma 
modellerine uygun 
çözümler sunmaktadır. 
Ayrıca teknik personelin mesleki yeterliliği hakkında bilgi edinmek 
için firmalara danışmanlık ve mülakat desteği sunmaktayız.

Outsourcing

urumunuzun ihtiyacına 
göre Fiber Optik, UTP K kablo altyapıları, 

sektörde kabul görmüş kalite 
standartlarında, yüksek hızlı, 

kararlı çalışacak şekilde 
tasarlanır.  Tasarlanan kablo ağı 

çekilmesi, kablo sonlandırmaları 
ve kabin kurulumları, titiz işçiliği 

eksiksiz testler ile birleştirerek 
deneyimli ekibimiz tarafından 

gerçekleştirilir. 

FİBER ALTYAPI
iber Optik kablolama 
uzun ömürlü, yüksek F hızlı, ve kararlı 

çalışması ile geniş alanlarda 
güvenlik kameraları, POS 

istasyonları, personel takip 
uygulamaları vb. internet 

odaklı teknoloji için güvenli 
bir çözümdür. UTP Kablo

FIBER OPTIK
Sonlandırma
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Referanslarımız 22Çözüm Ortaklarımız 21

www.mseteknoloji.com +90 (850) 346 0 673 

Referanslarımızdan Bazıları
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MSE Kurumsal Hizmetler ve Bilgi Teknolojileri A.Ş.

www.mseteknoloji.com  info@mseteknoloji.com

+90 (850) 346 0 MSE (673)

Konuksever Mah. Kızılırmak Cad. H.Çoban İş Merkezi 135/A Kat:3 
Muratpaşa / ANTALYA


	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1

