
COMODO, Acronis Backup Cloud'u  
ilk yedekleme çözümü olarak seçti  

Siber güvenlik çözümlerinin global lideri COMODO, veri koruma 
özelliklerini daha da iyileştirmek ve MSP'ler için Cloud’a geçişi 
hızlandırmak amacıyla Acronis ile güçlerini birleştirdi

Siber güvenlik çözümlerinin geliştirilmesi ve inovasyonu alanında global ölçekte faaliyet  
gösteren COMODO ile yeni nesil veri koruması alanında dünya lideri olan Acronis® güç 
birliği yaptı. İki şirket Acronis Backup Cloud'u COMODO ONE Yönetilen Hizmetler 
Platformu’na entegre etmek için anlaşmaya varıldı.  

Acronis Backup Cloud’dan yararlanmak isteyen “yönetilen hizmet sağlayıcıları (MSP)” söz 
konusu teknolojiye doğrudan COMODO ONE uygulama mağazasından erişebilecek. Böylece 
MSP’lerin hem yeni güvenli veri koruma hizmetlerini hızla piyasaya sunmalarına hem de 
gelirlerini arttırmalarına olanak tanınmış olacak.
COMODO ONE, küçük işletmelere, büyük şirketlere ve yönetilen hizmet sağlayıcılarına 
ücretsiz olarak Yama Güvenliği, Uzaktan İzleme ve Yönetim ile Servis Masası sunan entegre 
bir platform. Kısa süre önce platforma bir “Cihaz Yönetim işlevi” ve müşterilerin 
faydalanabileceği bir uygulama mağazası da eklendi. 
COMODO ONE Ürün ve Platform Yöneticisi İlker Şimşir "Bu yılın başlarında Comodo 
ONE'ı kullanıma sunduğumuzda, vizyonumuz yönetilen hizmet sağlayıcılarının kullandıkları  
karmaşık çoklu sistemleri tekrarlanabilir, güvenli, uyumlu, ölçeklenebilir ve verimli olan 
standartlaştırılmış otomatik süreçlerle değiştirmelerine ve böylece manuel yapılması gereken 
işleri ortadan kaldırmalarına yardımcı olmaktı" dedi. Şimşir sözlerine şöyle devam etti:  
"Acronis'i her türlü veri, destinasyon ve sunum modelini destekleyebilme özelliği için ve 
ayrıca kanıtlanmış güvenlik kabiliyetleri ve hizmet sağlayıcıların iş yüklerini destekleyebilme  
özelliği için seçtik. Acronis'in COMODO ONE platformunun bir parçası olduğunu görmekten 
mutluyuz ve yönetilen hizmet sağlayıcılarının da bu ilişkiden büyük faydalar sağlayacağından 
eminiz."

COMODO dijital sertifikada dünya lideri 
COMODO işletme düzeyinden son noktaya kadar ihtiyaç duyulan siber güvenlik 
çözümlerinin geliştirilmesinde uzun süredir lider konumunu koruyor. Dijital sertifika 
konusunda dünyanın kabul görmüş lideri olan COMODO, dünya genelinde işletmelerin 
korunmasına ve güvenliklerinin sağlanmasına yardımcı olan kanıtlanmış ve güvenilir 
güvenlik çözümlerinin gücüne güç katıyor.  
Acronis ise yedekleme, felaket kurtarma ve dosya senkronizasyon ve paylaşımını da içeren 
entegre çözüm takımı yoluyla şirketlere eksiksiz veri koruması sağlamaya odaklanıyor. 

Acronis Cloud bulut çözümleri portföyünün önemli bir parçasını oluşturan bulut yedekleme 
çözümü Acronis Backup Cloud, hizmet sağlayıcıların sınıfının en iyisi bir anahtar teslim 
çözümü müşterilerine sunabilmesine olanak veren kanıtlanmış bir hibrit bulut yedekleme ve 
kurtarma hizmeti sunuyor. Acronis Cloud çözümü, nerede olursa olsun her türlü verinin 
korunmasına olanak veriyor.  COMODO ONE yönetilen hizmetler platformuyla entegrasyon 
kapsamında, Acronis söz konusu COMODO platformu yoluyla sağlanan küresel hizmetler 
için depolama özelliği sağlayacak ve barındıracak. 



Acronis Backup Cloud, bugün hizmet sağlayıcıların ve son kullanıcıların yönettiği 
Windows®, Mac®, Linux, Hyper-V, VMware®, RHEV, XEN, KVM, Oracle® VM, 
Microsoft Exchange® ve SQL ile birlikte XEN®, KVM, Linux®, Virtuozzo, Docker®, Open-
Xchange ve MySQL® dahil olmak üzere iş yüklerini ve veri kaynaklarını mümkün olan en 
geniş yelpazede destekleyecek şekilde tasarlandı. 
Acronis Kanal ve Bulut Stratejisi Baş Pazarlama Sorumlusu ve Kıdemli Başkan Yardımcısı 
John Zanni, ise şöyle konuştu: "Amacımız bulut veri korumasına yönelik güvenlik söz konusu 
olduğunda en iyisi olmak. Güvenlik konusunda lider olan COMODO gibi şirketlerle ortaklığa 
gitmemiz de bu amacı destekliyor. COMODO ONE platformunun stratejik bir bileşeni olmayı 
ve MSP pazarında bir inovatörle çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz."  
Acronis Backup Cloud modülü artık COMODO ONE AppStore'da bulunabilir. COMODO 
ONE'a şu adresten ücretsiz kayıt yaptırılabilir: https://one.comodo.com/signup/ 

29 Ekim günü saat 04.00'te Ortak Web Semineri
COMODO ONE platformu ve Acronis Backup Cloud çözümü hakkında daha fazla bilgi 
almak isteyenler için, COMODO ve Acronis mühendisleri yeni Acronic-COMODO 
ortaklığının değeri, veri yedeklemesinin önemi ve MSP, MSSP (yönetilen güvenlik hizmeti 
sağlayıcıları) ve BT Yöneticilerinin müşterilerine fayda sağlamak için Acronis Backup Cloud 
ile COMODO ONE'ı nasıl kullanabileceği hakkında konuşmak üzere 29 Ekim günü Türkiye 
saatiyle 04.00’te ortaklaşa bir web semineri (webinar) düzenleyecek.   Web seminerine 
https://attendee.gotowebinar.com/register/7176742562349169665 adresinden kayıt 
yaptırabilirsiniz. 

Ek Bilgi
• Acronis Cloud Backup hakkında daha fazla bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
• Twitter'da @Acronis'i takip edin: https://twitter.com/acronis
• Bizi Facebook'ta beğenin: https://www.facebook.com/acronis
• LinkedIn'de bizi takip edin: https://www.linkedin.com/company/acronis
• Acronis Blog'a abone olun: blog.acronis.com/


