Sunucu (İngilizce: Server), bilgisayar ağlarında, diğer ağ bileşenlerinin (kullanıcıların) erişebileceği, kullanımına
ve/veya paylaşımına açık kaynakları barındıran bilgisayar birimi. Bir ağda birden fazla sunucu birim bulunabilir.
Karşıtı istemci (İngilizce: Client) dir.



Markaya bağımlı olmaksızın kurulumlarının yapılması,



Yetkili ve sertifikalı arkadaşlarımız tarafından, sunucu işletim sistemleri, güvenlik yazılımları ve antivirüs
yazılımlarının kurulması,



Sunucuların farklı platformlar ile entegrasyonu,




Sunucu üzerinde yük ve yetki paylaşımı, güvenlik ve kullanıcı profillerinin yapılandırılarak test edilmesi
Sunucular için destek paketi kapsamın da 7 gün ve 24 saat hizmet sağlanması .
Sunucu kurulumlarımız müşterilerimizin istek ve ihtiyaçlarına göre yapılandırılarak teslim edilmektedir. Kurumların
kendi bünyesinde sunucusunun olması ve bu sunucu üzerinde çeşitli uygulamaların merkezi olarak kullanılması bir
çok avantaj sağlamaktadır. Bu uygulamalar ihtiyaca göre bir sunucu üzerine kurulacağı gibi birden fazla sunucuda
farlı uygulamalar yapılabilmesi olasıdır.
Sunucu üzerindeki uygulamaları şöyle sıralayabiliriz.



Web Server



Mail Server



DataBase Server



Domain Server



File Server



Proxy Server




FTP Server
CA Server
Web Server: Hazırlanmış bir web sayfalarını internet üzerinde yayınlanması için kurulan uygulamadır.
Mail Server: Müşterilerimizin bünyesinde kullandığı E-mail adreslerini kendi sunucularında barındırması için
kurulan uygulamadır.
DataBase Server: Kendi içerisinde kullanmış olduğu ve veri depolama sistemine ihtiyaç duyan bir yazılımın veri
depolaması amacı ile kurulacak uygulamadır.
Domain Server: Kullanıcılarına tek bir merkezden uygulama kısıtlama ve kontrol altında tutabilmesi için gereken
uygulamadır. Kullanıcı sayısının çok fazla olduğu yapılar üzerinde yönetimin tek bir noktadan kolayca yapılması
açısından çok önem taşımaktadır.
File Server: Kendi içerisindeki dosyaları yöneterek , belirlenecek güvenlik politikaları ile paylaşım ve erişimleri
sağlayan uygulamadır..
Proxy Server: İnternet sayfalarını gezme sürelerini az da olsa hızlandırmak ve gezilecek olan sitelere belirli
politikalar getirerek (izinli-yasaklı) sınırlandırmasını sağlayan uygulamadır.
FTP Server: Belirlediğimiz dosyaları internet üzerinden gönderip almayı sağlayan bir uygulamadır. Bu uygulama
sayesinde internet üzerinde bulunan güvensiz download-upload sitelerinin kullanılmasına gerek kalmaz.

CA Server: Müşterilerimizin kendisine kurulacak olan ya da kendilerinin kuracağı uzak lokasyon bağlantılarını
kullanıcı adı şifre ile beraber sertifikalı bir güvenlikten geçerek kurulmasını sağlayan uygulamadır.

