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Beklenmeyeni beklemek
Su baskınları ve yangınlar şöyle dursun, veri depolama sistemlerinde ortaya çıkabilecek en ufak bir aksilik bile, söz 
konusu iş süreçlerini olumsuz yönde etkiliyor. Maddi zararların, prestij ve zaman kayıplarının kaçınılmaz olduğu pek 
çok vaka mevcut.

İnnova’nın uzman kadrosu tarafından sunulan Yedekleme Yönetimi (Backup) hizmeti, olası veri kayıplarının önüne 
geçmek için en iyi çözümleri sunuyor. Felaket veya herhangi bir sistemsel sorun durumunda kritik verilerin kaybını 
önlemek, sistemin en kısa zamanda en fazla veriyle hizmet vermesini sağlamak İnnova’nın hedefi.

Kritik iş süreçlerine dikkat
Yedekleme yönetimi ve yazılımları, kritik iş ve sistemlere sahip kurum ve kuruluşlarca mutlaka kullanılması gereken 
araçlar olmakla birlikte, operasyonel anlamda BT birimlerine önemli bir yük oluşturabilir. İnnova’nın Yedekleme 
Yönetimi hizmeti sayesinde kullanıcılar artık, kritik verilerinin yedeklendiğini bilerek, çalışmalarını, e-postalarını ve 
iş geliştirme süreçlerini veri kaybetme korkusu yaşamadan kullanabiliyor. Üstelik uçtan uca İnnova güvencesiyle 
yönetilen bu süreç BT birimlerinin yüklerini azaltıyor.

Veritabanı yedekleme ve kurtarma
On site/off site veri depolama ve ilişkili cihazlarla bağlantılı veritabanı yedeklerinin yönetilmesini sağlar. Veritabanı 
servisine ihtiyaç duyan BT uygulamalarına ait veritabanlarının tamamen ya da kısmen kurtarılmasını içerir. Veritabanı 
yedekleme donanım ve yazılımlarının yönetilmesi; günlük, haftalık, aylık ve senelik veritabanı yedekleme hizmetleri ile 
kısmi ya da bütün olarak veritabanının geri yüklenmesi, verilen hizmetler arasındadır.

Sunucu yedekleme yönetimi
Sunucu yedekleme yönetimi, depolama yazılımı ve ilişkili cihazlarla bağlantılı sistem yönetimi dâhil olmak üzere tüm 
politikaları içerir. Sunucu Yedekleme Yönetimi kapsamında, tüm sunucu donanım ve yazılım yedekleme yönetimi 
İnnova tarafından gerçekleştirilir, sunucu işletim sisteminin/dosya sisteminin belirlenen politikalara göre yedekleri 
alınır.

Yedekleme yönetiminde neden İnnova?
Altyapı çözümleri alanında yıllara dayanan tecrübeye sahip İnnova, geniş ürün bilgi birikimi ve yedekleme konusunda 
yetkinliği bulunan altyapı hizmetleri kadrosuna güveniyor. Yedekleme sistem ve süreçlerine bütünüyle hâkim 
olan İnnova tarafından sağlanan Yedekleme Yönetimi hizmetiyle kurumlar kritik verilerinin her zaman güvende 
olduğundan emin oluyor.

Ne sunuyoruz?
• Kritik iş süreçlerine ilişkin verilerin korunması
• Felaket Kurtarma senaryolarının oluşturulması
• Kurumsal yedekleme strateji ve hedeflerinin belirlenmesi
• En iyi yedekleme donanım ve uygulamalarının işler hale getirilmesi
• Tüm yedekleme işlemlerinin yönetilmesi

Önemli kazanımlar:
• Veri kaybı en aza indirilebilir
• Kritik öneme sahip bilgilere ulaşılması sağlanır
• Zaman kayıplarının önüne geçilir
• Oluşabilecek maddi kayıplar engellenir
• Veri kayıplarıyla gelen itibar kaybı engellenir

Bankacılık, kamu ve sağlık sektörü gibi veri hassasiyetinin yüksek olduğu alanlarda hizmet veren 
kurumlar için yedekleme hayati önem taşıyor. Kayıpların öngörülemez ve geri döndürülemez 
sonuçlara yol açabileceği tüm iş süreçlerinde en iyi yedekleme stratejilerinin oluşturulması ve 
yedekleme süreçlerinin bu stratejilere göre kurgulanması çok önemli.


