
DÜNYAYI DEĞİŞTİREN GELİŞİM
IBM’le hep bir adım öndeyiz.

“Gelecek” şu anda…



Penta Teknoloji 

1990 yılında küçük bir ofiste temelleri atılan Penta, bugün en 
gelişmiş küresel ve yerel teknoloji ürünlerinin dağıtımını hızlı, 
güvenli ve kusursuz şekilde gerçekleştiren, Türkiye’nin lider
teknoloji dağıtıcı şirketlerindendir.

Penta Teknoloji, kurulduğu günden bu yana teknolojideki
uzmanlığı, operasyonel verimliliği, farklı finansal çözümleri, güçlü uzmanlığı, operasyonel verimliliği, farklı finansal çözümleri, güçlü 
dağıtım zinciri ve IT altyapısı ile iş ortaklarının daha verimli, daha 
karlı ve rekabetçi olmaları hedefi ile çalışmaktadır.

40’ı aşkın küresel markanın Türkiye dağıtıcılığını yapan Penta, 
katma değerli dağıtıcı olma yönündeki yatırımlar ile öne
çıkmaktadır. Geliştirdiği hizmetlerle 4.300’ün üzerinde aktif kanal 
oyuncusuna uçtan uca çözümler sunmaktadır.

2011 yılında, IT dağıtım sektörünün önde gelen isimlerinden 2011 yılında, IT dağıtım sektörünün önde gelen isimlerinden 
Mersa Sistem ile stratejik ortaklık yaparak Yıldız Holding
bünyesine katılan bünyesine katılan Penta, 2012 yılı sonunda Mersa Sistem ile 
Penta Teknoloji adı altında birleşmiştir. Gerçekleşen bu ortaklıkla 
sektörde ikinciliğe yükselen Penta Teknoloji, sektör liderliği 
hedefi ve katma değerli dağıtıcılığa yatırım yapma stratejisi 
doğrultusunda Medyasoft, Ekip Elektronik, Beyaz İletişim, Sayısal 
Grafik ve Exper Bilgisayar şirketlerini satın alarak ürün çeşitliliğini 
artırmıştır.

Önümüzdeki dönem için hedeflerini büyüten Önümüzdeki dönem için hedeflerini büyüten Penta, pazarda en 
zengin ürün çeşitliliğine sahip dağıtıcı şirket olma yolunda hızla
ilerlemektedir. Penta, bireysel ürünler tarafında sahip olduğu 
pazar payını korurken, şirketin büyüme motoru olarak
konumlandırdığı katma değerli hizmetler ve kurumsal ürünlerdeki 
pazar payını artırmayı hedeflemektedir. Penta Teknoloji bugün 
Türkiye’nin 3. büyük IT ve 8. büyük ICT şirketidir.
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IBM YAZILIM ÇÖZÜMLERİ

IBM QRADAR SIEM

IBM® QIBM® QRadar® Security Information and Event Management (SIEM), güvenlik 
ekiplerinin kuruluş çapındaki tehditleri doğru bir biçimde saptamasına ve 
bunlara öncelik vermesine yardımcı olur. Olayların etkisinin azaltılması için 
ekiplerin hızla müdahale etmesine olanak sağlayan akıllı içgörüler sunar. 
Ağınız çapında dağıtılmış binlerce aygıt, uç noktası ve uygulamadan günlük 
dosya olaylarını ve ağ akışı verilerini birleştirerek, tüm bu farklı bilgileri
ilişkilendiriilişkilendirir. Olayların analiz edilmesini ve düzeltilmesini hızlandırmak için 
ilgili olayları tek uyarıda birleştirir. QRadar SIEM, iş yerinde ya da bir bulut 
ortamında barındırılabilir.

Temel özellikler

• Sahtekarlığı, içeriden gelen ve gelişmiş tehditleri algılayın ve saptayın
• Anında olay normalleştirme ve ilişkilendirme gerçekleştirin
• Önemli olayları ve tehditleri algılayın, takip edin ve bağlantılı hale getirin
•• QRadar SIEM ürününü iş yerinde ya da bulut ortamlarında devreye alın
• Hızlı ve ucuz bir biçimde daha fazla depolama ve işlem hacmi ekleyin
• Veri gizliliği ilkelerinin uygulanmasını sağlayın
• Yüzlerce IBM ürünü ve IBM dışı ürünle bütünleştirin
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IBM POWER SYSTEMS
• Power Systems™ esnek tüketim modelleri için kuruluşunuzun özel veya  
  hibrit bulut stratejisiyle bütünleştirilir.

• ITIC* tarafından bütün önemli güvenilirlik kategorilerinde 1 numara seçilen 
  IBM Power Systems, 7 gün 24 saat güvenilir bir şirket içi altyapı sağlar.

• Power Systems üstün çekirdek performansı ve bellek bant genişliğiyle
   fiyat/performans avantajı sağla   fiyat/performans avantajı sağlar.

HIZLANDIRILMIŞ BİLGİ İŞLEM SUNUCULARI

IBM Power System AC922

IBM® Power System™ AC922, analitik, yapay zeka ve modern HPC için daha 
önce benzeri görülmemiş bir performans sağlar. En güçlü eğitim platformu 
olarak tasarlanan Power AC922, daha kısa sürede içgörü elde etme olanağı 
sağlamak için gereken veri ve bilgi işlem yoğunluklu altyapıyı sunar. Bu,
kurumsal yapay zeka için yeniden tasarlanmış bir kurumsal yapay zeka için yeniden tasarlanmış bir BT altyapısıdır.

KURUMSAL SUNUCULAR

IBM Power System E950

4 yuvalı kompakt bir sistemde ışık hızında kurumsal donanım performansı, 
olağanüstü çeviklik ve sektörde lider güvenilirlik özelliklerinden yararlanın. 
Power E950, büyüyen orta ölçekli işletmeler için bir birim sunucu olarak ya 
da büyük kuruluşlar için veri merkezi yapı bloğu olarak ideal bir platformdur.

IBM IBM Power System E980

En zorlu AIX®, IBM i ve Linux uygulamalarınız için bulut devreye alımları ile 
veri merkezlerinizde olağanüstü ölçeklenebilirlik, güvenlik, performans ve 
kullanılabilirlik elde edin. Büyük bir kurumsal sunucu olan E980'in esnekliği 
ve kanıtlanmış güvenilirliğiyle bir bulut altyapısı geliştirilmesine yardımcı olur.
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YATAY ÖLÇEKLENEBİLİR SUNUCULAR
AIX, IBM i ve Linux ortamları için tasarlanmış bu Power Systems sunucuları, 
kritik öneme sahip iş yükleriniz için gereken RAS ve performansı sağlarken 
kolaylıkla yatay ölçeklenebilir ve kuruluşunuzun bulut ve yapay zeka
stratejisiyle bütünleştirilir.

Scale-out servers for AIX, IBM i and Linux
YYeni nesil POWER9 tabanlı IBM Power Systems sunucuları, bulut devreye 
alımları için tasarlandı. Power Systems sunucuları, yerleşik PowerWM
sanallaştırması ile küçük kurumsal müşterilerin özel, hibrit ya da çoklu bulut 
olması fark etmeksizin, arzu ettikleri herhangi bir biçimde bir bulut
oluşturmasına olanak sağlar. Bu sunucular, sektör lideri güvenilirliğiyle AIX, 
IBM i ve Linux işletim sistemleri için optimize edildi.

HYPERCONVERGED SYSTEMS
IBM Hyperconverged IBM Hyperconverged Systems, Nutanix'in yazılım tanımlı kolaylığıyla IBM 
Power Architecture®'ın eşsiz performansını bir araya getiren, sektörün ilk 
hiper birleştirilmiş altyapı cihazlarıdır. IBM Hyperconverged Systems,
altyapınızın büyümesine oranla sınırsız biçimde ölçeklenir.

IBM CS821
YüYüksek yoğunluklu sanallaştırma ve ara katman yazılımı uygulamalarının 
gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanmış 1U sisteminde bir HCI çözümü 
sağlar.

IBM CS822
2U'luk bir sistemde büyük kuruluşlar için yüksek performanslı, kritik misyonu 
olan iş yüklerini hedefleyen, anahtar teslim bir hiper birleştirilmiş çözüm 
sağlar.
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