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Penta Teknoloji, IBM ile  

SoftLayer dağıtıcılık anlaşması imzaladı   
 

Penta Teknoloji, bulut altyapı sağlayıcısı IBM Softlayer’ın yetkili dağıtıcısı olduğunu duyurdu. IBM ile mevcut 
dağıtıcılık anlaşmasının yanına şirketin “Hizmet olarak Altyapı” (IaaS) çözümü SoftLayer’ın dağıtıcılığını da 
ekleyen Penta Teknoloji, SoftLayer bulut hizmetlerini iş ortakları aracılığı ile pazarlayabilir duruma geldi.  
 
Penta Teknoloji Genel Müdürü Mürsel Özçelik, IBM Softlayer dağıtıcılık anlaşması ile ilgili görüşlerini şu 
sözlerle dile getiriyor: “BT pazarında, bulut bilişimin kişisel ve kurumsal kullanımının her geçen gün arttığı bir 
dönüşüme tanıklık ediyoruz. Penta Teknoloji olarak bulut temelli teknolojilere ve dijitalleşmeye yaptığımız 
yatırımlara bir yenisini daha ekleyerek, IBM’in bulut altyapı çözümü SoftLayer’ın dağıtım haklarını almış 
bulunuyoruz. SoftLayer’ın tüm sektör ve ölçekteki kurumlara bayi kanalımız ile satışının yanı sıra bayilerimizin 
destek ihtiyacına da cevap verecek bir organizasyon oluşturduk. Bu doğrultuda, IBM SoftLayer’ın Penta 
Teknoloji’nin gücü ile Türkiye’deki her ölçekteki işletmeye gireceğine inanıyoruz.” 
 
IBM tarafından 2013 yılında satın alınan SoftLayer, bugün ABD, Asya ve Avrupa’da yer alan 46 veri 
merkezindeki yaygın küresel bulut platformu ile 20 binin üzerindeki müşterisine bulut merkezli, yoğun 
performanslı mobil, sosyal medya, oyun ve analitik uygulamalar için altyapı sunuyor. 
 
İmzalanan Softlayer yetkili dağıtıcılık anlaşmasıyla bulut temelli çözüm ve hizmetler stratejisi doğrultusunda 
özellikle son yıllarda yapmış olduğu yatırımlara bir yenisini daha ekleyen Penta Teknoloji, katma değerli satış 
öncesi ve sonrası hizmetlerinin yanı sıra yaygın bayi ağı sayesinde SoftLayer altyapı hizmetlerini daha geniş 
kitlelere ulaştıracak.   
 
  
PENTA TEKNOLOJİ 
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. Bugün DİJİTALLEŞME kavramını şirket kültürü 
olarak benimseyen Penta, operasyonel verimliliği, farklı finansal çözümleri, güçlü dağıtıcı zinciri ve IT altyapısı ile katma değerli dağıtıcı 
olma yönündeki yatırımlar ile öne çıkmaktadır.  50’yi aşkın küresel markanın Türkiye dağıtıcılığını yapan Penta, Geliştirdiği hizmetlerle 
6.000’in üzerinde aktif kanal oyuncusuna uçtan uca çözümler sunmaktadır. 2012 yılında Yıldız Holding bünyesine katılan Penta; 
pazarda en zengin ürün çeşitliliğine sahip dağıtıcı şirket olma yolunda hızla ilerlemektedir. Penta, bireysel ürünler tarafında sahip 
olduğu pazar payını korurken, katma değerli hizmetler ve kurumsal ürünlerdeki pazar payını artırmayı hedeflemektedir. Penta 
Teknoloji bugün; Türkiye’nin 3. Büyük IT, 9. Büyük ICT ve Lider Dijital IT Şirketidir.  www.penta.com.tr  
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