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FileOrbis ile Dosya
Alanlarınızı Yönetin!

Günümüzde her gün yeni bir güvenlik ihlali varken

kurumların en büyük ihtiyacı değişen dünya düzeninde

verilerini kendi içlerinde tutarak kullanıcılara yeni nesil

teknoloji deneyimlerini sunabilmektir. Son birkaç yılda çok

sayıda ihlal görülmesi sebebiyle, güvenlik talepleri artan

müşteriler için şirket içi dosya sunucusu çözümleri

geliştirilmiştir. Veri koruma açısından kritik dosyaların bir

sonraki saldırının kurbanı olma riskini en aza indirmek için

ideal olarak şirket içinde depolanma ihtiyacını

beraberinde getirmiştir.

YENİ NESİL DOSYA
PAYLAŞIMI



Entegrasyonlar ve Yeni Dosya Paylaşımı
Yönetimi

FileOrbis, kuruluşunuzun dosya paylaşımını dahili ve harici olarak yönetmek için güçlü

yönetici araçları sunar. Yöneticiler dosya / klasör erişimini kontrol edebilir, izinler

atayabilir, kullanıcı gruplarını kontrol edebilir ve gerektiğinde kısıtlamalar uygulayabilir.

FileOrbis kurumların mevcut sistemleri ile entegre olarak faydaları artırmak konusunda ek

özellikler geliştirmektedir. FileOrbis bu entegrasyonlar ile iki temel kazanımı

müşterilerine sunmayı amaçlar. Bunlardan birincisi tüm kullanıcıların hızlıca FileOrbis

servislerini kullanabilmesidir. Sistem içinde bulunan yıllar içinde tanımlanmış kullanıcılar,

yetkiler, mevcut dosya alanları gibi herkesin her an ihtiyacı olacağı bilgileri taşıma işlemi

yapmadan son kullanıcıya hızlıca sunabilmektir. İkinci temel kazanım ise kurum tarafından

kullanılan ve güvenilen yardımcı servislerin FileOrbis üzerinden bütünleşik olarak hizmet

verebilmesidir. Bu sayede kurum bildiği ve güvendiği araçlardan vazgeçmek zorunda

kalmadan FileOrbis üzerinden kullanıma devam edebilmektedir.

FileOrbis kurumsal dosya paylaşımı ile ayrıca merkezi cihaz yönetimi, bütünleşik arama, metin

arama, politika yönetimi, rol tabanlı erişim, güçlü yönetici raporları, metadata yönetim sistemi ve

çok daha fazlasını elde edersiniz.



Entegrasyonlar ve FileOrbis Ek Güvenlik
Önlemleri

MS Office Online Server

Collabora Office 

Only Office

Editor entegrasyonu: 

Kullanıcıların OpenOffice ve Microsoft Office dosya formatlarını görüntülemek ve

düzenlemek için dosyayı indirmeden FileOrbis üzerinden işlem yapabilmesini, hatta

yetkilendirilen diğer kişiler ile ortak çalışabilmesi için FileOrbis editor entegrasyonu

sağlamaktadır. Ayrıca hem MS Office türleri hem de diğer tür dosyalar için gömülü editör

geliştirilmiştir. MS Office dosyaları için aşağıdaki çözümler ile entegrasyonlar mevcuttur.

WOPI protokolü ile desteklenen bu editörler için ayrıca WOPI üzerindeki indirme,

yazdırma gibi yetki kısıtları da belirlenebilmektedir.

 

FileOrbis, bu entegrasyonların yanı sıra, yapı içerisinde gömülü bir editör de sunmaktadır.

FileOrbis text editor, video player, music player, PDF viewer gibi gömülü dosya

görüntüleyicilerine de sahiptir.

 

LDAP entegrasyonu: 

FileOrbis kurum içinde Active Directory veya OpenLdap üzerinde tanımlı olan kullanıcı ve

gruplarının kullanımına imkan vermektedir. Bu sayede kurumlar, kendi şifre politikalarını

FileOrbis üzerinden de devam ettirebilir, tek şifre mantığı ile erişim sağlanabilir ve

mevcut grup ve kullanıcılarını FileOrbis üzerinde tanımlamaya gerek kalmadan

yönetebilir.



Farklı dosya sistemleri entegrasyonu: 

FileOrbis tüm dosya ortamlarına entegre olarak, tüm dosyalarınız için, FileOrbis’in güvenli

yönetim ve erişilebilirlik özelliklerini bu dosya ortamlarında kullanıcılara sunmayı, önemli

bir kazanım olarak görmektedir. Bu özellik ile farklı dosya ortamlarını aynı anda

FileOrbis’e bağlamanıza ve yönetmenize olanak sağlanır.

 

FileOrbis üzerinde bulunan kullanıcı dosya ortamlarını, aşağıda belirtilen farklı disk

ortamlarından birine tanımlayabilmek mümkündür. Ayrıca aynı anda tüm dosya

sistemlerini kullanıcıların erişimine sunabilirsiniz. Bu dosya ortamlarındaki yetkileri direk

olarak FileOrbis'e taşıyabileceğiniz gibi, mevcut yetkileri elimine ederek FileOrbis

üzerinden yeni yetkiler tanımlayabilirsiniz.

NTFS: Windows NT tabanında dosya sistemi olarak index'lenen ve yetkilendirilen

dosya ortamlarınızı FileOrbis üzerine tanımlayabilir, tüm dosya dizinlerine erişebilir ve

mevcut yetkilerini senkronize edebilirsiniz.

Network Folder: Network üzerinden UNC path ile erişilebilen dosya sunucu ve CIFS

ortamlarını yetkileri ile FileOrbis'e tanımlayabilirsiniz.

OpenStack SWIFT: OpenStack üzerindeki SWIFT dosya sistemini, sağladığı API uçları

ile FileOrbis’e tanımlayabilirsiniz. Dosya sistemi üzerindeki tüm veri ambarlarını,

yetkileri, versiyonları ve metadata’ları FileOrbis ile yönetebilirsiniz.

MS SharePoint: MS SharePoint üzerindeki dosya dizinlerini yetkileri ile FileOrbis’e

tanımlayıp yönetebilirsiniz.

AWS S3: Amazon Web Servis Simple Storage Service (S3) dosya erişim protokolünü

destekleyen online servisleri ve fiziki disk alanlarınızı S3 API ile FileOrbis’e ekleyebilir,

dosyaları, yetkileri, versiyonları ve metadata’ları FileOrbis ile yönetebilirsiniz.



MS Teams Add-in: Sık kullanılan çevrimiçi toplantı uygulaması MS Teams içinden,

dosya görüntülemek, paylaşmak ve anlık olarak link üretmek için geliştirilen eklenti,

toplantı anında kolayca dosyalarınızı yönetmenizi sağlamaktadır. MS Teams, market

üzerinden indirilerek kullanılabilir.

Farklı uygulamalar ile entegrasyon: 

FileOrbis’in dosya erişim ve paylaşım özelliklerini kurumların kullandığı başka iş

uygulamalarında da kullanabilmek mümkün. FileOrbis API ve SDK kullanılarak özelleşmiş

iş uygulamaları yapılabileceği gibi, FileOrbis popüler uygulamalar için kendi

uygulamalarını geliştirmektedir.

Gmail Add-in: Kurumsal firmalar için de e-posta alt yapısı sağlayan Gmail üzerinden

e-posta eklerinin otomatik FileOrbis linki olarak gönderilmesi mümkündür ve e-posta

eki olarak gönderilecek dosyaların FileOrbis eklentisinden dosyalarınızın seçilmesine

imkân vermektedir. Gmail üzerinden eklenerek kullanılabilir.

Figure 1: MS Teams Add-in



MS Outlook Add-in:

FileOrbis link servisini e-posta ekleri için de kullanabilmek mümkündür. MS Outlook

üzerinden yüklediğiniz e-posta ekleri belirlediğiniz kurallar çerçevesinde otomatik bir

link sürecine girer ve e-posta eki yerine istediğiniz erişim yetkileri ile link’ler gönderir. Bu

sayede e-posta sunucu yükünüz azalır, limitsiz boyutta e-postalar göndermeniz sağlanır

ve daha önce gönderilmiş her e-posta ekini sonradan kontrol etmenizi sağlar.

MS Office Add-in: 

FileOrbis üzerinde duran bir MS Office dosyasını lokal bilgisayarınızda yüklü olan MS

Office programı içinden açabilmenize olanak sağlar. FileOrbis MS Office add-in hem

dosyaları indirip açmak hem de düzenlediğiniz dosyayı FileOrbis'e tekrar yükleme

külfetinden kullanıcıyı kurtarır. Tüm işlemleri senkronize ettiği gibi ayrıca dilerseniz

kullanıcının dosyayı farklı kaydedememesi veya çıktı almamasını da sağlar, veri

güvenliğinize lokal bilgisayar üzerinde de katkı sağlar.

Figure 2: MS Outlook Add-in

Figure 3: MS Office Add-in



Sync Client:

FileOrbis üzerinde yetkiniz olan tüm dosyaları, Windows ve Mac bilgisayarınıza

senkronize edebilirsiniz. Senkronize etmek istediğiniz dosyalar çift yönlü olarak FileOrbis

Sync Client tarafından yönetilir ve kullanıcılara eş zamanlı olarak güncel dosyaları getirir.

Figure 4: Sync



Yönetim & Yetkilendirme

Yetkilendirme:

FileOrbis üzerinde katmanlı bir yetkilendirme sistemi mevcuttur. Dosya sistemi

yetkilendirmesi, FileOrbis Paylaşım Yetkilendirmesi, Dizin Yetkilendirmesi ve Kullanıcı

İşlem Kısıtları farklı işlemlerde farklı sıralamalar ile çalışarak kullanıcının yapmak istediği

işlem için en doğru yetkiyi sağlar. Bu yetkileri arttırmak, azaltmak veya farklı işlemler için

özelleştirebilmek mümkündür.

FileOrbis Paylaşım Yetkilendirme: Bir kullanıcı kendisine ait olan dosyayı veya

klasörü başka bir kullanıcıyla paylaşabilir. Kullanıcı paylaşımda okuma, yazma ve

silme gibi yetkiler verebilir. Ayrıca dosya erişim yetkilerinin yanında kişilere

paylaşılmış dosyayı paylaşma ve paylaşılan dosya üzerinde link oluşturma gibi

operasyon yetkileri de ayrıca tanımlayabilir. Kullanıcı her dosya ve klasörü ayrı ayrı

yetkilendirebilirken dilediği zaman bu yetkileri düzenleyebilir veya kaldırabilir.

Dizin Yetkilendirme: FileOrbis platformu üzerinden kullanıcılara, ‘Network Path’,

‘Object Storage’ ve MS Sharepoint alanları tanımlanabilir ve ilgili dizindeki yetkileri ile

erişim sağlanabilir yada Fileorbis dizin kısıtlamaları ile yetki kontrolleri yapabilirsiniz.

Kullanıcının yetkisi olduğu yerdeki yetkiler azaltılabilir veya kapatılabilir, yetkisi

olmadığı klasörlere yetkiler verilebilir. Bu yetkilendirmeler FileOrbis platformunda

kalır ve dosya sistemine etki etmez.

 

Figure 5: Yetkilendirme



Kullanıcı İşlem Kısıtları: Kullanıcıların hangi alanlarda hangi işlemleri yapabileceğini

belirleyen yetkilendirme sistemidir. Kullanıcı ve gruplar bazında özelleştirilerek ilgili

kullanıcının veya grubun belirlenen kendi klasörleri, ortak ağ klasörleri, özel ağ

klasörleri ve gelenler üzerinde yapabilecekleri işlemleri kısıtlamanıza imkân sağlar.

Politika Yönetimi: 

FileOrbis üzerinden kullanıcıların yapacakları işlemlere zorlamalar veya seçenek

daraltması uygulanabilir. Şifre vermeyi zorlama, giriş saatlerini belirleme, işlem yapılacak

IP adreslerini belirlemek gibi zorunlulukları kişi veya grup bazında belirleyebilmek ve

özelleştirebilmek mümkündür. Giriş işlemleri, linkler, paylaşımlar, FTP/SFTP erişimleri,

erişilebilecek dosya ortamları gibi pek çok operasyon için politika belirlenebilmektedir ve

sürekli olarak yeni politikalar eklenmektedir.

Figure 6: Politika Ekleme



İş Uygulaması Entegrasyonu Yetenekleri

API Desteği: 

FileOrbis üzerinden yapılabilecek hemen hemen tüm kullanıcı işlemleri FileOrbis API

üzerinden yapılabilir. Bu sayede FileOrbis’in dosya erişim, analiz, paylaşım yeteneklerini

kolayca mevcut iş uygulamalarınıza uygulayabilirsiniz. Restful API ile kolayca bir servis

hesabı üzerinden erişim açarak linkleme, paylaşma, dosya eriştirme gibi operasyonları

tetikleyebilir ve iş uygulamalarınızı tetikleyen veya iş uygulamalarınızdan tetiklenen

otomasyonlar üretebilirsiniz.

SDK Desteği: 

Mevcut yazılımlarla entegrasyonların, bu SDK kullanılarak çok kolay bir biçimde

tamamlanmasına olanak sağlar. SDK güncellemeleri API güncellemelerini de otomatik

içerdiğinden dolayı API'da yaşanabilecek bir değişim sebebi ile kod güncellemesi

yapmanız gerekmez.

Hayata Geçirme

Tasarım Özelleştirme:

FileOrbis sade tasarım anlayışı ile kullanıcılara kolay ve anlaşılır ekranlar sunmaya

çalışmaktadır. Kurumlar kendi renk, logo, arka plan gibi görsel ögeleri özelleştirilebilirler.

Ayrıca eposta ve SMS şablonları da kuruma özel olarak düzenlenebilir.

Esnek Kurulum Alternatifleri: 

FileOrbis, az kullanıcılı KOBI, on binlerce kullanıcılı büyük yapılara kadar tüm kurulumların

alt yapısını destekleyebilir. FileOrbis gelişmiş entegrasyon seçeneği ile, kurumların

yapılarında değişim yapmadan LDAP, dosya sistemi, SMTP, ağ tanımlamalarını basit bir

yönetici ekranı üzerinden tanımlanarak kullanabilmeyi sağlar. Temel entegrasyonlar ve

otomatik kurulum özelliği çok kısa sürede sistemi kullanıma hazır hale getirmenizi sağlar.

Kolay ve hızlı kurulumun yanı sıra geniş ve çok entegrasyonlu kurulumlar da mümkündür.

SMS, RADIUS, multi-LDAP, merkezi MS SQL, DLP, AV, sandbox ve dış dosya sistemi gibi

birçok yapıyı entegre ederek kurulabilmektedir.

      

 



Dağıtık Yapı Desteği: 

FileOrbis yük dengelemek ve iş sürekliliğini sağlamak adına App Server, DMZ Server,

Content Search Server, FTP/SFTP Server olmak üzere 4 farklı bileşen olarak

kurulabilmektedir. Her sunucu N tane paralel sunucu olarak kurgulanabilmekte ve yük

aktif-aktif çalışabilmektedir. Böylece sunuculardaki herhangi bir bakım süreci veya

beklenmedik erişim sorunu yaşandığında sistem sürekliliği bozulmaz. FileOrbis dağıtık ve

aktif-aktif mimariyi desteklediği gibi pek çok servisi tek sunucu üzerinde de kurularak

daha kompakt olarak çalışabilir.

https://fileorbis.com/tr/kaynaklar

Figure 7: Dağıtık Yapı

https://www.fileorbis.com/sources#request-support-form

