
Güvenli, Entegre, Hızlı ve Kolay Dosya Yönetim 
Platformu: FileOrbis

FileOrbis ile tüm dosya ortamlarınıza bir erişim kanalı oluştururken 
aynı zamanda bütünleşik bir yönetim sistemine de sahip olursunuz. 
FileOrbis; dosya sunucularını, kullanıcı profil dosyalarını, kullanıcıya özel alanları ve network 
disklerini yönetebilen birleştirici bir platformdur. FileOrbis; erişim, yetki yönetimi, dosya 
paylaşımı, loglama gibi konulara dosya yönetiminin sadece tek bir penceresinden bakmaz. 
Bu yönetimsel özelliklere güvenlik ve içerik analiz ürünlerini (zero-day, anti malware, DLP, 
sandbox gibi) de ekleyerek tüm dosya yönetim sistemlerinin beraber ve / veya sıralı hareket 
etmesini ve daha etkili kullanımını sağlar.

FileOrbis, 
•  Dosyalarınıza her yerden ulaşabildiğiniz, 
•  Dosyalarınıza ait yetkileri ve erişimleri yönetebildiğiniz, 
•  Dosyalarınızı iç ve dış kullanıcılar ile güvenli şekilde paylaşabildiğiniz, 
•  Dosyalarınızı güvenlik analizleri ve ilgili süreçlere sokabildiğiniz, 
•  Dosyalarınız üzerinde içerik ve hassas veri analizi yapabildiğiniz eşsiz kullanım ve kontrol  
 özellikleri ile donatılmış on-prem bir kurumsal dosya yönetim sistemidir.

FileOrbis Nedir?
FileOrbis, artan dosya sistemleri, 
dosya büyüklükleri ve paylaşım 

ihtiyaçlarını hızlı şekilde karşılamak 
amacı ile geliştirilen bir dosya yönetim 
platformudur. Son kullanıcıların artan 
dosya erişim ve paylaşım isteklerini 

karşılarken, IT birimlerinin harcadıkları 
zamanı, teknolojik tehditleri, mevzuat ve 

sertifikasyon kaynaklı riskleri de  
en aza indirmeyi amaçlar.

Önemli Faydaları:
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FileOrbis Ne Sağlar?

FileOrbis, mevcut dosya ortamlarınızı taşımadan, daha güvenli, hızlı ve kolay 
yönetebilmenizi sağlayan bir platformdur. 

Kullanıcılarınızın erişim sağladığı tüm dosya ortamlarını tek bir ekranda toplar ve kullanıcılara 
kolay dosya erişim imkanı sağlar. Kullanıcılarınızın dosya operasyonlarını, kurum içi ve dışı 
paylaşımlarını kolaylaştırır. Kullanıcılarınız pratik ve güvenli bir çalışma ortamına kavuşurken, 
dosya yönetebilirliğinizi arttırır, kullanıcılara özel erişim yetkileri tanımlayabilir, detaylı rapor ve 
analizler alabilir; son kullanıcılarınızın IT ihtiyaçları için harcadığınız iş gücünüzden tasarruf 
edebilirsiniz.

• Bulut tabanlı kontrolsüz dosya paylaşım 
sorunlarınızı çözer. HTTP(S), FTP(S), 

SFTP protokollerini destekler.

• Kurum dışı dosya erişim ve dosya 
erişimi için kullanılan VPN yönetim 

sorunlarını çözer.

• Büyük e-posta eklerinin 
gönderilememesi ve e-posta 
sunucularının ekler sebebi ile 
kalabalıklaşmasını engeller.

• Tüm dosya ortamlarındaki erişim 
raporlama ve log sorunlarınızı çözer. 

• Dosya sunucularındaki yetki 
karmaşasını ve kullanılmayan dosyaları 
ortadan kaldırır. Hassas veri analizi ve 

yaşlandırma sağlar.

• Esnek API’lar ile kurum uygulamalarıyla 
tam entegre edilebilir. 

• Herkesin okuma-yazma yapabildiği 
alan ve USB ihtiyacını sonlandırır. Ortak 

çalışma alanları üretir.

•KVKK, ISO 27001 gibi yasal 
yükümlülüklerin yerine getirilmesine katkı 

sağlar. 
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FileOrbis Nasıl Çalışır?
FileOrbis dosyaların akıllı 
bir şekilde yönetilmesi için 
pek çok sistemle haberleşir, 
kullandığınız teknolojilerle entegre 
olur. FileOrbis’i veri yönetim 
standartlarınızı geliştirmek için 
kurduğunuz 7x24 çalışan bir IT 
birimi olarak düşünebilirsiniz. 
FileOrbis, dosya ortamlarını, NTFS 
yetkilerini, mobil - web erişimlerinizi 
yönetir; DLP’ye, virüs programına, 
SMTP’ye, Active Directory’e, 
Domain-DMZ yapınıza entegre olur; 
FTP ve VPN servislerinin (dosya 
erişimi için kullanılan) yerine geçer. 

FileOrbis, on-premise olarak kendi 
sisteminiz içine çok kolay ve hızlı 
biçimde kurulur. Network yapınıza 
uygun olarak DMZ ve Domain 
tanımlarınıza entegre olarak 
network diskleri, profil dosyaları ve 
kullanıcı dosyalarını NTFS yetkileri 
ile senkronize ederek yönetir, 
dosya ortamlarınızı taşımanızı ve 
eski yetkileri tekrar tanımlamanızı 
gerektirmez. AD ve OpenLDAP ile 
entegre olarak tüm kullanıcıları ve 
şifrelerini otomatik olarak tanır, yeni 
kullanıcı açılmasını gerektirmez. 
FileOrbis ile kendi ortamınızda 
demo yapmak çok kolay ve hızlıdır. 

FileOrbis Hakkında
2008 yılından bu yana müşteri 
odaklı yazılım çözümleri üretmekte 
olan şirketimiz, inovasyon odaklı  
çözümlerini, bugüne kadar 
kazandığı Ar-Ge kültürü, tecrübesi 
ve güçlü mühendis kadrosuyla 
birlikte ilk günkü heyecanı ile 
geliştirmeye devam etmektedir.

FileOrbis Contact
 Barbaros Mah. Kardelen Sk.  
 Palladium Tower No:2 
 Ataşehir İstanbul  

 +90 (850) 885 0005

 info@fileorbis.com

 www.fileorbis.com
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FileOrbis Suite Paketler

ACCESS
MANAGER

Kullanıcıların kendi 
dosya alanlarını 
yönetmeleri ve 
istedikleri gibi 
kullanmalarını 

sağlar.  
Paylaşım yoktur. 

FILESERVER
MANAGER

Kullanıcıların 
mevcuttaki 
FS alanlarını 

yönetmelerini, burada 
bulunan dokümanlara 

dış ortamlardan 
erişilebilmesini 

sağlar. 
Bu dokumanlar 

kolaylıkla 
paylaşılabilir.

DATA DISCOVER 
MANAGER

FileOrbis platformu 
ile ilişkilendirilmiş 
yapısal olmayan 
veriler üzerinde 

(dosya ve doküman) 
hassas veri analizi 
yapılmasını sağlar. 
(TCKN, Kredi Kartı 
No. ön tanımlıdır)

FileOrbis Ana Modüller

FileOrbis Ek Modüller

LINK 
MANAGER

Kullanıcıların 
dokümanları 

herhangi bir dosya 
boyutu olmaksızın 

link halinde 
paylaşmalarını 

sağlar. 

SECURITY
MANAGER

Tüm modüllerin 
paylaşımı 

esnasında kullanılan 
mevcut güvenlik 

ürünleriyle entegre 
olarak tarama 

yapılmasını ve dosya 
paylaşımının güvenli 

hale gelmesini 
sağlar. 

APPROVAL
Oluşturulan linklerin ve 

tanımlanan paylaşımların 
belirlenen kişiler 

tarafından onaylanması 
sonrası aktif olmasını 

sağlayan eklentidir. 

MOUNT DRIVE

FileOrbis ortamına web 
erişimi olmaksızın bir 

disk olarak erişilmesini 
sağlayan eklentidir. 

WATERMARK / 
ISOLATION

Paylaşıma açılan 
dokümana; dokümanı 
kimin paylaştığı, kim 

tarafından açıldığı gibi 
bilgileri içeren bir kodun 

filigran olarak basılmasını 
sağlayan eklentidir.

FTP / SFTP
Uygulamalar arasında 
yaygın olan FTP/FTPS 
ve SFTP protokollerinin 

kullanımını sağlayan 
eklentidir.

ADVANCED SUITE:

Access Manager + Link Manager  
+ FileServer Manager + Security Manager  
+ Approval + Mount-Drive  
+ Watermark / Isolation + FTP/SFTP 

DATA DISCOVER SUITE: 

Access Manager + Link Manager  
+ FileServer Manager + Security Manager  
+ Data Discover Manager 

SECURE FILESERVER SUITE: 

Access Manager + Link Manager
+ FileServer Manager + Security Manager 

FILESERVER SUITE:

Access Manager + Link Manager  
+ FileServer Manager 

LINK SUITE:

Access Manager + Link Manager

SECURE LINK SUITE: 

Access Manager + Link Manager  
+ Security Manager 




