TÜRKİYE’NİN
OPERATÖR
BAĞIMSIZ VE
YERLİ VERİ
MERKEZİ
SH Online

SH Online

Veri merkezi hizmetleri, bulut hizmetleri,
yönetilen BT hizmetleri, hosting ve domain
servis sağlayıcısı olan Premier DC Veri
Merkezi ve Sh Online şirketleri; bilişim
sektöründe faaliyetlerine başladığı günden
bu yana sergilediği başarı grafiği ve
hizmet çeşitliliğiyle Türkiye’deki sayılı
veri merkezleri arasında yerlerini almıştır.

Premier DC Veri Merkezi ve Sh Online olarak,
İstanbul’un merkezinde, 2.200 m2 alan
üzerinde kurulu PCI DSS sertifikalı veri
merkezimizde 50.000+ Web hosting, 4.000+
bulut sunucu, 6.000+ fiziksel sunucu ve
100 Gbps üzeri aktif ve tam yedekli yurt içi
ve yurt dışı internet erişim kapasitesiyle
kurumsal uygulamaların gerektirdiği
kalitede hizmet vermekteyiz.

Veri Merkezi Hizmetleri

Sunucu Kiralama

DELL, HP, CISCO sunucular elektrik ve internet dahil ya da kiraladığınız kabine

Diğer Donanım Kiralama

Firewall, size özel seçilmiş sunucu, size özel storage altyapısı

Kabin Kiralama

1/4, 1/2 ve Tam Kabin seçenekleri

Özel Veri Merkezi Salonu

30-80 kabine uygun seçenekler

Vmware vCloud

Sanal Veri Merkezi
(Bulut)

Yönetilen Hizmetler

Openstack-KVM

Paylaşımlı (Genel Bulut-Public Cloud)
Size Özel Sanallaştırma Altyapısı (Private Cloud)
Paylaşımlı (Genel Bulut-Public Cloud)
Size Özel Sanallaştırma Altyapısı (Private Cloud)

Premier DaaS Sanal Masaüstü Hizmeti

Windows ve Linux uygulamalara ve masaüstlerine, kullanıcıların istedikleri yerden istedikleri
cihazdan erişim imkânı sunuyor

DE-CIX

Premier DC ve DE-CIX iş birliği ile tüm dünyaya global layer 2 üzerinden minimum gecikme ile erişim

Yönetilen Donanım ve Yazılım

Yük Dengeleme
Firewall
Veri Depolama
Veri Yedekleme
Network DDOS Koruma ve Temizleme
Linux Sunucu Yönetimi
Windows Sunucu Yönetimi
Sanallaştırma Platformu Yönetimi

Yönetim Hizmetleri

Veri Tabanı Sunucusu Yönetimi
Yük Dengeleme Yönetimi
Firewall Yönetimi
Active Directory Yönetimi
e-Posta Sunucu Yönetimi (Exchange Server Yönetimi)
Proje Yönetimi ve Danışmanlık
Uzaktan Destek (Smart Hands)

WEB Hosting/ Web Hosting Sunucusu

Windows, Linux, MS SQL
Wordpress, Joomla, Opencart, Drupal
Kolay Web Tasarım Platformu
cPanel, Plesk

Lisans

Domain Name Hizmetleri

Diğer

SSL

WEB Hosting

Operatör Bağımsız Olmak
Veri merkezinde Türkiye’nin önde gelen tüm
operatörlerinin internet, fiber, metro ethernet, MPLS
altyapıları bulunmakta ve veri merkezindeki kullanıcı
işletmelere telekomünikasyon hizmetleri seçiminde
tam özgürlük sunulmaktadır.

İşletmelerin Çevikliği, Esnekliği ve Rekabetçiliği Bizim
İçin Önemlidir
Yüksek kapasiteli ve altyapısının her bileşeninde tam
yedekli tasarımıyla işletmelerin bir veri merkezinde
bulmak isteyecekleri tüm bilgi ve iletişim teknolojisi
hizmetlerine ulaşabilmesi amacıyla kiralık sunucu
(dedicated), sunucu barındırma (colocation), cloud
server gibi birçok katma değerli hizmet sağlanmaktadır.
Premier DC, günümüzde sadece temel veri merkezi
hizmetleriyle ihtiyaçları karşılayan bir servis sağlayıcı
değil, bireylerin ve şirketlerin dijitalleşme, esneklik,
verimlilik ve rekabetçilik arayışlarında ihtiyaçlarını
önceden gören, onları dinleyen ve sürekli olarak yeni
nesil çözümler üreten bir oyun kurucu ve ülkemiz bilgi
teknolojileri sektörü için rol modelidir.

SH Online

DİJİTAL GELECEK,
GÜVENİLİR İŞ ORTAĞI
GEREKTİRİR

Veri Merkezi ve Sunucu Barındırma (Co-Location)
Özel Oda (Private Room), Tam Kabin, Yarım Kabin,
Çeyrek Kabin seçeneklerinin yanı sıra dilerseniz, farklı
salonlarda oluşturacağınız yapılarla Zone Yedekliliği
sunulmaktadır.
Sunucu Kiralama, Yönetilen Hizmetler ve Bulut
Hizmetleriyle Çözümlerinizi Tamamlayın
Kiraladığınız kabinlerde kullanılmak üzere sunucu
kiralama hizmetlerimizle; Firewall, Load Balancer, veri
depolama, yedekleme, DDOS koruma, monitoring gibi
yönetilen hizmetler ve Linux, Windows sunucu yönetim
hizmetlerimizle, uzaktan destek (smart hands)
desteğiyle işinize en uygun yapıları, en uygun işletim ve
destek kurgularını oluşturabilirsiniz. İşiniz gereği fiziksel
ve sanal altyapıları birlikte kullanabileceğiniz hibrit
altyapı ihtiyaçlarınız için bulut hizmetlerimiz de
emrinizde

Bulut Hizmetleri (Sanal Veri Merkezi)
Openstack, VMware tabanlı tam yedekli, CISCO ve
DELL sunuculardan oluşan sanallaştırma platformları
üzerinden; ölçeklenebilir, yüksek performanslı bulut
sunucu hizmetlerimiz, İstanbul’un merkezinde yer alan
PCI/DSS sertifikalı, Tier III tasarımlı veri merkezimizden
ve %99.99 çalışabilirlik (SLA) hedefiyle yürütülüyor.
Kabin, Sunucu Kiralama, Yönetilen Hizmetler
Seçenekleriyle Hibrit Çözümlerinizi Tamamlayın
Kiraladığınız kabinlerde kullanılmak üzere sunucu
kiralama hizmetlerimizle; Firewall, Load Balancer,
veri depolama, yedekleme, DDOS koruma, monitoring
gibi yönetilen hizmetler ve Linux, Windows sunucu
yönetim hizmetlerimizle işinize en uygun yapıları
en hızlı şekilde oluşturabilirsiniz.

Openstack-KVM Tabanlı
Bulut Hizmetleri

Küresel Hizmet Sağlayıcıların ve Üreticilerin Yükselen
Tercihi Openstack Bir Tık'la Türkiye’de Hizmetinizde
Premier DC Veri Merkezi’nin çoklu bulut (Multi Cloud) ve
hibrit altyapı stratejilerinin bir parçası olan Openstack
tabanlı bulut altyapı hizmetleri, Openstack açık kaynak
platformunda geliştirici düzeyindeki uzman personelimizin
yönetiminde geleceğin kurumsal uygulamaları için ideal bir
altyapı hizmeti olarak (IaaS) emrinizde.
Dünya genelinde 70.000’e yakın üyesi bulunan, 180 ülkede
kullanılan ve yüzlerce önde gelen üretici ve kuruluş
tarafından desteklenen OpenStack ve Openstack
Topluluğu (Openstack Foundation), ilk olarak 2010 yılında
Amerikan Ulusal Uzay Ajansı (NASA) tarafından sağlanan
hesaplama bileşeni Nova ve bulut servis sağlayıcısı
Rackspace tarafından sağlanan depolama bileşeni Swift’in
birleşmesiyle ortaya çıkan ve hızla gelişerek açık kaynak
kodlu bulut çözümlerinde liderliğe yükselen bir bulut
yönetim platformudur.

Premier DC Veri Merkezi; %99.99 çalışabilirlik
taahhüdüyle hizmet verdiği kendi veri merkezinden
sunduğu Openstack-KVM tabanlı bulut hizmetleriyle,
2022 yılı içerisinde sunacağı Docker, Docker Swarm
ve Kubernetes yönetim platformlarına dayalı
Container as-a-Services (CaaS) hizmetleriyle,
tamamlayıcı yönetilen hizmetler ve yönetim
hizmetleriyle Türkiye’nin verisinin Türkiye’de kalması
ve şirketlerin dijitalleşmelerinde ihtiyaç duyulan
çeviklik, esneklik ve seçenek çeşitliliği ile maliyetlerinizin
kullanıma göre yönetimi açısından önemli bir boşluğu
dolduruyor.
Openstack Genel Bulut (Openstack Public Cloud)
Premier DC Veri Merkezi’nin tüm müşterilerine açık,
esnek, kolay ölçeklenebilen ve Premier DC Veri
Merkezi’nin depolama, yedekleme, nesne depolama
(Object Storage), yönetilen firewall, yük dengeleme
(Load Balancing) gibi birçok yönetilen hizmetleri ve
de yönetim hizmetleriyle birleştirilerek işletmenize

en uygun konfigürasyonları gerçekleştirebileceğiniz
bulut platformu 2022 yılı ikinci çeyreğinden itibaren
CaaS hizmetiyle birlikte.
Openstack Özel Bulut (Openstack Private Cloud)
Openstack Özel Bulut, Premier DC Veri Merkezi’nin
15 yıllık veri merkezi işletim deneyimiyle kurulup
işletilen; sadece işletmenize ve dilerseniz
müşterilerinize açık, esnek, kolay ölçeklenebilen bir
platformdur. Size özel bulut platformu sayesinde;
Premier DC Veri Merkezi’nin depolama, yedekleme,
nesne depolama (object storage), yönetilen firewall,
yük dengeleme (load balancing) gibi birçok
yönetilen ve yönetim hizmetlerini birleştirerek
işletmenize en uygun konfigürasyonları
gerçekleştirebilirsiniz.

Kurumsal İşletmelerin Tercihi VMware Tabanlı
Sanallaştırma Platformu

VMware Tabanlı
Bulut Hizmetleri

Premier DC Veri Merkezi Hizmetleri’nin %99.99
Çalışabilirlik Taahhüdüyle
Premier DC Veri Merkezi’nin çoklu bulut (Multi Cloud) ve
hibrit altyapı stratejilerinin önemli bir bileşeni olan VMware
tabanlı bulut altyapı hizmetleriyle depolama, yedekleme,
yönetilen firewall, yük dengeleme (Load Balancing) gibi
birçok yönetilen hizmetleri ve yönetim hizmetleriyle
birleştirerek işletmenize en uygun konfigürasyonları
gerçekleştirebileceğiniz bulut platformu.
VMware Genel Bulut (VMware Public Cloud)
Premier DC Veri Merkezi’nin tüm müşterilerine açık, esnek,
kolay ölçeklenebilen ve Premier DC Veri Merkezi’nin
depolama, yedekleme, yönetilen firewall, yük dengeleme
(Load Balancing) gibi birçok yönetilen hizmetleri ve
yönetim hizmetleriyle birleştirilerek işletmenize en uygun

konfigürasyonları gerçekleştirebileceğiniz bulut platformu.
2021 Yılı ikinci çeyreğinden itibaren CaaS hizmetiyle birlikte.
VMware Özel Bulut (VMware Private Cloud)
Premier DC Veri Merkezi’nin benzersiz 15 yıllık veri merkezi
işletim deneyimiyle kurulup işletilen, sadece işletmenize ve
dilerseniz müşterilerinize açık, esnek, kolay ölçeklenebilen
ve Premier DC Veri Merkezi’nin depolama, yedekleme,
yönetilen firewall, yük dengeleme
(Load Balancing) gibi birçok yönetilen hizmetleri ve yönetim
hizmetleriyle birleştirilerek işletmenize en uygun
konfigürasyonları gerçekleştirebileceğiniz size özel bulut
platformu.

Premier DaaS Sanal Masaüstü Hizmeti
Premier DaaS Sanal Masaüstü hizmeti sayesinde, sıfır
başlangıç yatırımı ile ve çok yüksek seviyeli olmayan
dizüstü bilgisayar, thin client tipi bilgisayar ya da tabletle
uzak kullanıcılara aynı deneyimi ve aynı performansı
sağlamak artık mümkün.
Premier DaaS Sanal Masaüstü Hizmeti; Windows ve Linux
uygulamalara ve masaüstlerine, kullanıcıların istedikleri
yerden istedikleri cihazdan erişim imkânı sunuyor. Verileri
ve uygulamaları merkezileştiren ve hassas kurumsal bilgileri
koruyan kurumsal seviyede bir uygulama sanallaştırma
platformu olan Premier DaaS; Linux PC, Windows PC, Thin
Client, Raspberry Pi, Mac gibi çok yaygın bir uç cihaz
yelpazesi ile sorunsuz bir şekilde kullanım imkânı sunuyor.

Gelişmiş Veri Güvenliği
Premier DaaS, masa üstü kullanıcılarınızın kullandığı
uygulamaları, güvenlik operasyonunuzu ve verilerin
işlenmesine yönelik politikalarınızı merkezileştirerek
kurumsal bilgileri korur.
BYOD- Kişisel Cihazların Kullanımı
Premier DaaS, kullanıcılara herhangi bir Mac,
Windows veya Linux PC'de Windows ve Linux
uygulamalarına isteğe bağlı erişim sağlar.
Evden Çalışma Etkinliğini Artırın
Çalışanlarınızın her yerden, herhangi bir cihazdan
verimli ve güvenli bir şekilde çalışmasını sağlayın.
Premier DaaS’ın uzaktan erişim yetenekleri, VPN'lere
ihtiyaç duymadan merkezi olarak yönetilen
uygulamalara ve verilere güvenli bir ağ geçidi sağlar.

PC Altyapı Maliyetlerini Azaltın
Premier DaaS, kullanıcılara merkezi olarak yönetilen
sanal çalışma alanları sunarak kuruluşların
verimliliklerini artırır ve maliyetleri düşürmesini
sağlar. BT departmanlarına geleneksel PC altyapısına
alternatifler sağlarken, aynı zamanda masaüstü
üretkenliğini de sağlar.
Hızlı ve Kolay Kurulum -En Üst Seviyede Kullanıcı
Deneyimi
Merkezi Yönetim modülü sayesinde sunucuları,
uygulamaları, kullanıcıları ve birçok bileşen tek bir
Web konsolundan yönetin.

Global Internet Değişim Hizmetleri
(DE-CIX)
Premier DC Veri Merkezi, dünyanın lider İnternet Değişimi
(Internet Exchange) operatörü DE-CIX ile başlattığı iş
birliğiyle, Türkiye’deki müşterilerine GlobePEER ve
DirectCLOUD hizmetlerini sunuyor. Premier DC DE-CIX
İnternet Değişim Noktası, Türkiye içinde de veri merkezleri
ve telekomünikasyon operatörleri arasında veri alışverişi için
global layer 2 network üzerinden en kısa yolu sunuyor.

Kolay yönetilen altyapı ve değişim noktaları
üzerinden işletmelerin, DE-CIX GlobePEER
hizmetiyle dünyadaki herhangi bir başka ağa ve
DE-CIX DirectCLOUD hizmetiyle AWS, Microsoft
Azure, GoogleCloud, AlibabaCloud, IBMCloud,
OracleCloud, SAP gibi hiper ölçekli bulut
platformlarından herhangi birine, herhangi bir
sektöre özel kurulmuş extranet türündeki özel
ağlara ya da Facebook gibi platformlara minimum
gecikme süresi garantisi ile bağlanarak veri
alışverişi yapmaları mümkün.
• Türk ve global ağlara anında erişim.
• Microsoft Azure ve AWS gibi 50’den fazla global ve
bölgesel bulut sağlayıcısına güvenli erişim.
• Sadece ek bir VLAN aracılığı ile DE-CIX
lokasyonlarında eşleştirme yapan küresel Layer 2
network üzerinden 2,000 ağa erişim.

Premier DC ile Operatör Bağımsız, Birbirine
Bağlantılı Ekosisteminin Bir Parçası Olun
Kritik iş uygulamalarında işletmeler için veri
trafiğindeki gecikmeler ve bu gecikme sürelerinin
değişken olması, Türkiye gibi ülkelerde kullanıcı
memnuniyeti ve işletmelerdeki dijital işleyiş sağlığı
açısından en önemli sorun. Premier DC yerli ve
yabancı müşterilerinin DE-CIX hizmetlerine kolayca
erişim imkânı sunarak yurt dışı bağlantılarınızda bu
sorunları ortadan kaldırıyor.
Premier DC olarak DE-CIX iş birliği ile
müşterilerimize, eşleştirmeden bulut bağlantısı ve
çok daha fazlası için tamamen fonksiyonel bir
bağlantı platformu sunuyoruz.

Yönetilen Hizmetler
Premier DC Veri Merkezi, işletmenizin BT (Bilgi
Teknolojileri) altyapı bileşenlerini hizmet (XaaS)
olarak maksimum oranda sağlamayı amaç
edinmiştir ve bu amaç doğrultusunda yönetilen
hizmet portföyünü sürekli geliştirme hususuna
özel bir önem vermektedir.
Yönetilen Firewall, Yönetilen Load Balancer,
Yedekleme Yönetimi, Paylaşımlı Storage,
Monitoring, DDOS Koruma…
Tamamlayıcı hizmetlerle esnek, ölçeklenebilir
BT altyapısı oluşturmak için gereken tüm
hizmetlere kolayca ulaşın.

Yönetilen Firewall
Fortigate teknolojisiyle Firewall gereksinimlerinizi aylık
ödemelerle ve yönetimi dahil olarak karşılıyoruz.
Yönetilen Load Balancer (Yönetilen Yük Dengeleme)
Load Balancer (Yük Dengeleme) ihtiyaçlarınız için Citrix
teknolojisi ve geniş dengeleme parametre seçenekleri
hizmetinizde.
Yönetilen Veri Depolama
İleri veri depolama teknolojilerine paylaşımlı altyapılar
üzerinden aylık ödemelerle ulaşın. Kapasite artış
ihtiyaçlarınızı kolayca karşılayın.
Yönetilen Yedekleme
En güvenli veri yedekleme teknolojileriyle paylaşımlı
altyapılar üzerinde verilerinizi aylık ödemelerle saklayın
ve gerektiğinde kolayca erişin. Artan veri hacminize
paralel olarak gereken kapasite artışlarını dert etmeyin.

Monitoring
Bilgi teknolojileri altyapılarınızda performans
yönetiminizin önemli bir parçası olan monitoring
altyapısı seçeneklerimiz emrinizde.
Anti DDOS (DDOS Koruma)
Titizlikle yönetilen ve atak trafiğini temizleyen DDOS
Koruma hizmetimizle ve uzman ekibimizle DDOS
ataklarına karşı savunmanızı yönetiyoruz ve savunma
politikanızı birlikte belirliyoruz.
Yönetilen Güvenli Erişim
Uzaktan erişim ihtiyaçlarınızda Forti Token yönetilen
çözümümüzle ölçeklenebilir güvenli erişim altyapımız
emrinizde.

Yönetim Hizmetleri
Yönetilen Hizmetler portföyümüzün bir alt kümesi
olarak, Yönetim Hizmetleri de Premier DC Veri
Merkezi, işletmenizin BT (Bilgi Teknolojileri) altyapı
bileşenlerini hizmet (XaaS) olarak maksimum oranda
sağlama hedefine paralel olarak özel önem verdiğimiz
alanlardan birisidir.
Yönetim Hizmetleri sayesinde rutin yönetim
hizmetlerinizi uzman teknik personelimize emanet
ederek altyapılarınızın yönetiminin en güncel
bilgilerle yapılmasını sağlayabilirsiniz ve bulunması
zor ama işletmeniz için kritik yetkinliklere kolayca
ulaşabilirsiniz.
Linux, Sunucu Yönetimi
Centos, Debian, Ubuntu, Linux sunucu kurulumu,
güncellemeler, performans yönetimi ve güvenliğiniz
uzman personelimizle güvencemiz altında.

Windows Server Yönetimi
Windows sunucu kurulumu, güncellemeler,
performans yönetimi ve güvenliğiniz uzman
personelimizle Premier DC Veri Merkezi’nin
güvencesinde.
VMware, Openstack Yönetimi
İşletmenize özel VMware, Openstack
Sanallaştırma Platformlarınızın planlaması,
kurulumu ve yönetimi uzman personelimize
emanet.
Firewall Yönetimi
Firewall ve Firewall güvenlik politikaları
yönetiminizi uzman personelimiz üstleniyor.
Proje Yönetimi ve Kurulum Yönetimi
Altyapılarınızın Premier DC Veri Merkezi’ne
taşınmasında, kurulum çalışmalarınızda işinize
en uygun senaryoların belirlenmesi ve

gerçekleştirilmesi için gereken proje yönetimi ve
uzman desteği.
Web Hosting / Alan Adı / SSL
İşletmenizin internet dünyasına açılımını 15 yıllık
Premier DC / Sh Online deneyimiyle yönetin.
Web Sunucusu, Alan Adı, Alan Adı Sunucusu, SSL
Lisans ihtiyaçlarınız, 50 binden fazla web sitesine
hizmet veren Sh Online Portalı ve ekibimiz
hizmetinizde.
• Alan Adı ve Alan Adı Yönetimi
• WEB Hosting
(Windows, Linux, Wordpress, Joomla, Opencart, Drupal…)

• WEB Sunucuları
• SSL
• Yönetim Panelleri
(Plesk, Cpanel)

SH Online

EN İLERİ TEKNOLOJİİLER ve
EN DOĞRU İŞ HEDEFLERİ
İÇİN İŞ ORTAKLARIMIZ

E L E K T R İ K

SH Online

TÜRKİYE’NİN OPERATÖR
BAĞIMSIZ VERİ MERKEZİ

SH Online

PREMIER DC VERİ MERKEZİ
TEKNİK ÖZELLİKLER

• İstanbul’un merkezinde, 2.200 m2 alan üzerinde
kurulu ve büyümeye elverişli alan
• 100 Gbps üzeri aktif ve tam yedekli yurt içi ve
yurt dışı internet erişim kapasitesi ve tüm büyük
operatörlerle peering.
• Yedekli fiber güzergahları

• İklimlendirme (2N / N+1)
• Tam yedekli UPS altyapısı (2N, tam modüler)
• %99.99 Çalışabilirlik
• Büyümeye elverişli fiziksel altyapı ve enerji kapasitesi
• PCI DSS, ISO 27001, ISO 20000-1, ISO 22301, ISO 9001,
ISO 10002… Tüm gerekli sertifikalar

• Tüm telekomünikasyon operatörlerinin
node ve POP altyapıları

• 7 / 24 lokasyondan (On-site) işletim, yönetim ve destek

• Büyümeye elverişli, yedekli enerji altyapısı

• 1U-2U / çeyrek / tam kabin ve özel oda seçenekleri

• Tam yedekli transformatör altyapısı (2N)

• Tüm kabinlerde A+B çift enerji

• İki jeneratör (2N)

• Özel ek fiziksel güvenlik seçenekleri
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